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Geachte heer Berendsen,
Degemeenteraad van Dordrecht heeft uw rapport over de (her)huisvesting van het
Museum 1940-1945 in goede orde ontvangen.
De brief is behandeld in de raadsvergadering van 26 oktober 2010.
Degemeenteraad heeft besloten deze ter afhandeling in handen te stellen van het
college van burgemeester en wethouders. Dit betekent dat uvan het college een
inhoudelijke reactie op uw brief zult ontvangen.
Voorts heeft de raad besloten dit rapport plus het antwoord en de notitie van het
college inzake het Kindertheater+ ter behandeling samen in de agendacommissie te
agenderen.
Het college zal voor 1januari 2011 bovengenoemde notitie m.b.t een stellingname
inzake het Klndertheater+ aan de raad aanbieden.
Namens de gemeenteraad wil ik ubedanken voor het feit dat u e.e.a. onder de
aandacht van de raad hebt willen brengen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens de gemeenteraad van Dordrecht,

Mevrouw mr. M.van Hall
Griffier
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BEHANDELADVIËZEN EN BESLUITEN
Gemeenteraad - dinsdag 26 oktober 2010 14:00
In vergadering
Besluit
Op verzoek van mevrouw Van Benthem ( W D ) besluit de raad
a. dit stuk ter afhandeling door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders
en
b, dit rapport plus het antwoord en de notitie van het college inzake het Kindertheater* ter
behandeling samen in de agendacommissie te agenderen.
Het college zal voor 1 januari 2011 bovengenoemde notitie m,b,t een stellingname inzake het
Kindertheater* aan de raad aanbieden.

