De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot
de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 26 juni 2012 in Vergaderzaal 1 - Johan de
Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 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 besloten kamer over het Filmhuis van 10 april 2012,
de notulen van de collegecarrousel, hamerraad en adviescommissie van 29 mei 2012,
en de notulen van de besloten kamers FC Dordrecht en Grondbedrijf van die datum

Hamerstukken
4

Toestemming verlenen tot vorming Gemeenschappelijke Regeling Publieke
Gezondheid en Jeugd en toetreding tot Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en vaststellen van de teksten van de
gemeenschappelijke regelingen (843052)

5

Indienen zienswijze op de begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Publieke
Gezondheid & Jeugd (861608)

6

Afwijzen verzoek Ouders van Leonardo voor plaatsing op het Plan van Scholen
2013-2018 van de Leonardoschool (861589)

7

Zienswijze ontwerpbegroting 2013 en jaarstukken 2011 GR Parkschap Nat. Park de
Biesbosch (867106)

8

Beschikbaar stellen van het resterende krediet deel post onvoorzien Energiehuis
(867364)

9

Vaststellen van de gewijzigde Tarieventabel bij de Heffingsverordening Essenhof 2012
(866153)

10

Beschikbaar stellen van €1,8 miljoen voor transitie-en frictiekosten MEE
Drechtsteden/DWO en de vrijvallende middelen voor accommodaties ten gunste van
het financieel perspectief te verwerken met ingang van de begroting 2013 (856412)

11

Kennisnemen van het ontwerpprincipe Kruispuntaanpassing Vrieseweg - Oranjepark
en een krediet ad € 65.000 voor de uitvoering beschikbaar stellen (854913)

12

Accorderen extra budget van €250.000,- (te dekken in de grondexploitatie Leerpark)
voor meerwerk openbare ruimte Leerpark (823374)
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Stukken ter kennisname
13

Raadsinformatiebrief over aanpassing coffeeshopbeleid (841481)

14

Raadsinformatiebrief over ontvlechting DWO (836892)

15

Raadsinformatiebrief over inzet intercitykwaliteit Dordrecht (823406)

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 21 juni 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
22 juni 2012 10.00 uur tot dinsdag 26 juni 2012 15.30 uur.
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