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1. Het uitvoeringsprogramma 2023 vast te stellen en te gebruiken als onderlegger voor de 
begroting 2023

Inleiding
Het uitvoeringsprogramma 2023 geeft jaarlijks inzicht in de activiteiten en werkzaamheden die 
uitgevoerd gaan worden om de gestelde opgaves van het collegeprogramma te realiseren. Deze 
nieuwe opzet komt direct voort uit het coalitieakkoord Samen zijn wij Alblasserdam, waarin de 
coalitiepartners hebben aangegeven meer wendbaar te willen zijn om in te kunnen spelen in de 
veranderingen in onze samenleving. Het coalitieakkoord is vervolgens vertaald in het 
collegeprogramma 2022-2026 dat aan de basis ligt van dit uitvoeringsprogramma.

Het is ondoenlijk om alle taken en werkzaamheden van de gemeentelijke organisatie in een 
(enigszins) overzichtelijk schema te krijgen. In het uitvoeringsprogramma hebben we daarom alleen 
die werkzaamheden opgenomen die vragen om een extra investering (qua tijd of geld), geen going 
concerntaak zijn of waar nog een afweging of keuze gemaakt kan worden in de uitvoering ervan. 

Beoogd effect
Inzicht en keuze in de uit te voeren taken en werkzaamheden in 2023.

Argumenten
Het uitvoeringsprogramma kan niet los worden gezien van het collegeprogramma 2022-2026 waarin 
de opgaves en doelen voor deze bestuursperiode zijn opgenomen. 

Kanttekeningen
Bij een groot aantal taken en werkzaamheden is de gemeente afhankelijk van externe partijen en 
ontwikkelingen. Ondanks onze inspanningen en inzet kan er geen garantie worden gegeven op de 
volledige uitvoering van al deze taken. 

Financiële informatie
De financiële vertaling van het uitvoeringsprogramma is de begroting 2023 die tegelijkertijd behandeld 
zal worden. 

Uitvoering
Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma en de begroting worden de werkzaamheden conform 
planning uitgevoerd.

Communicatie
Van de begroting en uitvoeringsprogramma maken we een begroting in 1 oogopslag. Deze plaatsen 
we op de gemeentepagina en op onze website en social media. 
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