
OVERZICHT PRESIDIUM 

Onderwerp : Verzoeken, uitnodigingen en BIO's
Datum : november 2022

De griffie houdt de uitnodigingen en verzoeken bij voor de gemeenteraad. Afspraak is dat wij deze 
voorleggen aan het presidium. Wanneer u instemt is er ook de verwachting dat er voldoende 
personen aanwezig zullen zijn.

Voorstel: 

1. Gaat u akkoord met het inplannen van de NIEUWE verzoeken voor een BIO?
2. Graag uw mening over het onderstaande overzicht met verzoeken en voorstel hoe dit af te 

doen.  

Lijst werkbezoeken en BIO's 

1. BIO Integriteitsagenda op 29 november 2022 
2. BIO WMO 13 december 2022 (Nieuw)
3. BIO Woonkracht 10 op 7 februari 2023 (tegelijk met Ondernemersfonds, presentatie 

rekenkameronderzoek en werkgroep omgevingswet) of een extra datum in januari (nieuwe 
datumvraag)
Verzoek: Het bestuur wil graag een overleg met de gemeenteraad (2 uur). Enerzijds om uit te
leggen aan de raad hoe een corporatie in elkaar zit en anderzijds voor welke keuzen ze staan 
in Alblasserdam en welke invloed gemeente en raad daar op hebben. Daarnaast komen de 
prestatieafspraken op de agenda komen en eventuele andere onderwerpen vanuit de 
raad/wethouder.

4. BIO Ondernemersfonds op 7 februari 2023
5. Presentatie rekenkameronderzoek participatie en omgevingswet, voorstel Bio van 7 februari 

2023 (Nieuw). 
6. Werkgroep Omgevingswet op dinsdag 21 maart 2023 en dinsdag 9 mei 2023 (beide nieuw)

Overzicht van verzoeken, deels uit de vorige raadsperiode:

1. Bio woonvisie, op verzoek van de wethouder medio Q2 2023.
2. Werkbijeenkomst Masterclass Financiën Woonkracht10,  zie bijgevoegde toelichting waarbij 

het de vraag is of dit een onderwerp is waarbij de taak ook bij de raad ligt. 
3. Kennismakingsgesprek de nieuwe vervoerder Waterbus. 

Voorstel: uitnodigen voor kort kennismakingsgesprek voor of in een commissievergadering.
4. Goed gebruik is dat de burgemeester, secretaris & griffier het gesprek aangaan met de 

individuele fracties. 
Voorstel: inplannen na medio april 2023 met de nieuwe burgemeester

5. Bijeenkomst Kennismaking organisatie is vervallen. Deze wordt opnieuw ingepland. Hierin 
wordt ook de kennismaking met de Buitendienst (vervallen 15 november).
Voorstel organisatie: inplannen na medio april 2023 met de nieuwe burgemeester, raad 
haakt aan. Voorstel: hier van de lijst halen. 
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