
OVERZICHT PRESIDIUM 

Onderwerp : Verzoeken, uitnodigingen en BIO's
Datum : oktober 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 omgevingskwaliteit & de rol van de raad in het proces op 11 oktober 2022. Start met 
gesprek Dorp, Stad en Land.

2. BIO Begroting op 18 oktober 2022 18.30-19.30 uur
3. BIO Integraal veiligheidsbeleid op 20 oktober 2022
4. Werkbezoek Peute op 15 november 2022 bij het bedrijf in Dordrecht. Opzet is een 

rondleiding/presentatie van de huidige situatie en de toekomstige situatie in Alblasserdam.
5. BIO Buitenruimte op 15 november. Griffie is in overleg met de verantwoordelijke 

ambtenaren. Mogelijk wordt deze verplaatst naar een latere datum ivm doel en inhoud van 
de BIO. 

6. BIO Integriteitsagenda op 29 november 2022 (NIEUW: nav heisessie)
7. BIO Haven ZUID (NIEUW: moet nog def gepland, maar waarschijnlijk op 13 december 2022)
8. BIO Woonkracht 10 (NIEUW: zie verzoek, voorstel 24 januari 2023)
9. BIO Ondernemersfonds (NIEUW: voorstel 7 februari 2023) 

Overzicht van verzoeken, deels uit de vorige raadsperiode:

1. Kennismakingsgesprek de nieuwe vervoerder Waterbus. 
Voorstel: uitnodigen voor kort kennismakingsgesprek voor of in een commissievergadering. 

2. Werkbezoek aan basisschool De Twijn –  Vorig jaar is geprobeerd om dit bezoek in te 
plannen, maar de toenmalige directeur kon hiervoor avond vrijmaken (wel overdag, maar dat
is geen optie voor de raad). 
Vraag: is hier nu behoefte aan? Voorstel is om deze van de lijst te halen en eventueel te 
plannen wanneer er actuele zaken spelen. 

3. Werkbezoek Coatinc (Voorheen Nedcoat) –  was verzoek uit werkgroep Luchtkwaliteit. Na 
overleg met de ambtelijke organisatie blijkt dat er onlangs een collegebezoek is geweest 
Vraag: is hier nu behoefte aan? Voorstel is om deze van de lijst te halen en eventueel te 
plannen wanneer er actuele zaken spelen. 

4. BIO Woonkracht10 – het bestuur wil graag eind 2022, evt jan/febr 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. 
Voorstel: Plannen van een gesprek op BIO avond van 24 januari 2022. 



5. Om binding te houden met ondernemers en onderwijs zullen tijdens introductieprogramma 
nieuwe raad sessies ingepland worden. 
Vraag: is hier nu behoefte aan? Voorstel is om deze van de lijst te halen en eventueel te 
plannen wanneer er actuele zaken spelen.

6. 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

7. Bijeenkomst Kennismaking organisatie is vervallen. Deze wordt opnieuw ingepland
Voorstel organisatie: inplannen na medio april 2023 met de nieuwe burgemeester, raad 
haakt aan. Voorstel: hier van de lijst halen. 

8. Overleg bestuur winkeliersvereniging n.a.v. reactie rondom verkiezingsmarkt. Er is ambtelijk 
en bestuurlijk overleg geweest.
Vraag: is hier nu nog behoefte aan? Voorstel is om deze van de lijst te halen en via ambtelijk 
lijn en portefeuillehouder te laten lopen.
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