De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot
de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 03 juli 2012 in de RAADZAAL van
het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 13.30 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 adviescommissie van 20 juni 2012, alsmede de
besloten notulen van de kamer Prognose Egalisatiereserve van die datum

Benoemingen / Aanwijzingen
4

Afscheid van raadslid mevrouw J.L.M. van Benthem-den Bakker (875330)

5

Onderzoek geloofsbrieven van de heer J.C. van der Net (875332)

6

Beëdigen van de heer J.C. van der Net tot lid van de gemeenteraad (875335)

7

Diverse benoemingen fractie VVD per 3 juli 2012 (866973)

8

Benoemen als lid van de Adviescommissie (burgerraadslid) (873344)

Hamerstukken
9

Indienen zienswijze op Begroting 2013 en Jaarrekening 2011 GRD (870421)

10

Indienen zienswijze begroting 2013 Wegschap Tunnel Dordtse Kil (874433)

11

Akkoord gaan met inzet SI Middelen Portfolio Duurzaamheid, voor de Biesbosch, voor
monitoring en interne duurzaamheid en ten behoeve daarvan krediet beschikbaar te
stellen (874092)

12

VERTROUWELIJK aangepast raadsvoorstel (sturingsmodel): Instemmen met het
voorstel Noordoevers-Transformatiezone (867242)

13

Vaststellen van de achtste wijziging van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht
(854967)

14

Vaststellen begrotingswijziging inzake schoolzwemmen nieuw beleid (854927)

15

Kennisnemen van de vertrouwelijke notitie Prognose Egalisatiereserve Parkeer
Voorziening 2012 en ten behoeve van een 4-tal projecten de begroting te wijzigen
(855635)
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Stukken ter kennisname
16

Raadsinformatiebrief over de Business Case University College Dordrecht (866198)

17

Raadsinformatiebrief over de Ark van Noach (836899)

Stukken ter bespreking
18

Vaststellen Kadernota 2013 en kennisnemen van de TussenBalans. (861558)

19

Instemmen met komst Nationaal Onderwijsmuseum in De Holland en de daarvoor
benodigde kosten te dekken (865014)
De agendapunten 17 en 18 worden gezamenlijk besproken.

20

Aanpassen stedenbouwkundig plan inzake voorstellen betreffende ontwikkeling
deelgebied B Stadswerven (831052)

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 28 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
29 juni 2012 10.00 uur tot dinsdag 3 juli 2012 13.30 uur.
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