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Geacht bestuur,

In haar vergadering van [datum] heeft de gemeenteraad van 
Alblasserdam kennisgenomen van uw Bestuursrapportage 2022. Naar 
aanleiding hiervan wordt onderstaande zienswijze ingebracht:

Positie van de gemeenteraad
In de BURAP 1 wordt een afwijking met de oorspronkelijke begroting 
zichtbaar. 
Een dergelijke afwijking zal in de begrotingen van de gemeenten 
verwerkt moeten worden, waarbij per gemeente rekening gehouden 
moet worden met eventuele extra inkomsten van het Rijk, waardoor per 
saldo het financieel effect voor de gemeentebegroting zichtbaar wordt. 
Dit raakt het budgetrecht van de raad en daaruit vloeit  uw verzoek om 
een zienswijze uit te brengen voort.

Wij hechten er aan om lokaal grip te krijgen en te houden op de 
begroting en vragen u dan ook hiermee bij het opstellen van uw 
rapportages rekening te houden. Het is daarom wenselijk om de 
informatie zoveel mogelijk per gemeente inzichtelijk te maken. 

Energietoeslag
In het DB van de GR Sociaal zijn op 21 maart 2022 beleidsregels 
vastgesteld voor het verstrekken van de energietoeslag. Geplaatst in de 
situatie van dat moment is hiervoor wat ons betreft begrip, maar stellen 
ons echter op het principiële standpunt dat dergelijke besluiten met 
financiële consequenties, in de toekomst, een besluit van de 
gemeenteraad behoeven en verzoeken u hiermee rekening te houden.

Ten aanzien van de verdeling van de kosten van deze eenmalige 
toeslag volgen wij de opvatting van de gemeente Dordrecht die er uit 
bestaat dat:



"elke gemeente haar eigen lasten zal dragen een werkwijze  die aansluit
bij de ingezette koers om de lokale raden meer beleidsvrijheid te geven 
en solidariteit af te bouwen."

(Voorgesteld) besluit
Wij kunnen, met inachtneming van het voorgaande, instemmen met uw 
voorgenomen besluit.

Vooruitlopend op besluitvorming in onze gemeenteraad is u een concept
zienswijze toegezonden. Als vorenstaande zienswijze afwijkt van het 
toegezonden concept verzoeken wij u met onze definitieve zienswijze 
rekening te houden.

Met vriendelijke groet,
de gemeenteraad,

griffier                                                        voorzitter


