De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot
de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 24 april 2012 in de RAADZAAL van
het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur.
De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT
A.A.M. Brok

1

Opening en vaststellen agenda

2

Mededelingen en ingekomen stukken

3

Vaststellen van de notulen van de middagraad van 27 maart 2012

Benoemingen / Aanwijzingen
4

Benoemen van dhr. H.P.A. Wagemakers tot lid van het Algemeen Bestuur van de
Regio Zuid-Holland Zuid (824740)

Hamerstukken
5

Vaststellen Wmo Beleidsplan 2012-2014 (807742)

6

Kennisnemen van de raadsnotitie Leegstand in Dordrecht en de eindrapportage van
de transformatiescan van het UWV-complex in Schil-West (824779)

7

Instemmen met de voorstellen uit het arrangement stedelijke programmering als inzet
voor de te voeren onderhandelingen (786164)

8

Akkoord gaan met harmonisering en integratie van peuterspeelzaalwerk en
kinderopvang in Dordrecht (818196)

9

Beschikbaarstellen van krediet ten behoeve van uitvoering bodemsanering Dordrecht
2012 (823328)

Stukken ter kennisname
10

Raadsinformatiebrief over afsluiting Kloostertuin (780383)

Stukken ter bespreking
11

Aanpassen Stedenbouwkundigplan Stadswerven en beschikbaarstellen van krediet tbv
de bouw parkeergarage naast de bioscoop Stadswerven (772307)

12

Uiten van wensen en/of bedenkingen concept-koopovereenkomst verkoop bouwgrond
en vestiging opstalrecht bioscoop Stadswerven (772324)
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13

Motie vreemd aan de orde van de dag: PvdA in samenwerking met VSP, D66,
CU/SGP en GroenLinks over Second Opinion bioscoop en parkeergarage
Stadswerven Zuid (818185)

14

Raadsinformatiebrief over Motie "Voorbereidingskosten bioscoop" (728275)

15

Brief van Belangengroep Omwonenden Stadswerven-Zuid met vragen over
grondverkoop en aanbestedingstraject bioscoop en parkeergarage Stadswerven-Zuid
(794521)

16

Burgerinitiatiefvoorstel van de heer F.A. van Vuuren voor het behoud van loodsen en
werkplaatsen aan de Touwslagerstraat (795475)
De agendapunten 11 t/m 16 betreffen hetzelfde onderwerp en worden gezamenlijk
behandeld.

17

Motie Toekomst Voedselbank Dordrecht (831859)

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 19 april 2012
digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de
raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag
20 april 2012 10.00 uur tot dinsdag 24 april 2012 13.30 uur.
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