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In deze raadsinformatiebrief geven wij een overzicht van de producten en
raadsmomenten die relevant zijn voor het traject "Richting Kiezen" in financiële zin. Dit
overzicht start met de behandeling van de Nota Richting Kiezen in de adviescommissie
van oktober 2012 en eindigt met de behandeling van de Kadernota 2014 in juli 2013.
Daarnaast geven wij een uitgebreidere beschrijving van de mogelijke herstelmaatregelen
dan zoals die zijn opgenomen in de nota "Richting Kiezen".
Omdat deze raadsinformatiebrief gezien moet worden als een addendum op de
raadsinformatiebrief "Richting Kiezen" wordt ten aanzien van de in bijlage 1 opgenomen
tabel geheimhouding opgelegd, omdat deze tabel is gebaseerd op een tabel die uit de
geheime paragraaf 5.4 "Richting kiezen" van eerstgenoemde raadsinformatiebrief.
Openbaarmaking van deze tabel weegt ook hier niet op tegen de economische en
financiële belangen van de gemeente.
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Raadsinformatiebrief
Ontwerpbesluit Raad
Raadsbesluit

Raadsinformatiebrief financiële planning en effecten Richting Kiezen
Bekrachtigen geheimhouding bijlagen 1 behorend bij de RIB financiele planning en
effecten Richting Kiezen
Raadsbesluit bekrachtigen geheimhouding 911759

Aanspreekpunt
Aanspreekpunt e-mail
Onderwerplijstnr

E. Keuskamp
e.keuskamp@Dordrecht.nl
90 Risicobeheersing grote projecten

GERELATEERDE DOSSIERS
933941
940780
953877
963558
961689

Raadsinformatiebrief over richting kiezen en prioritering grote projecten
Raadsinformatiebrief over Risico's Top-50
GEHEIME RIB inzake Richting Kiezen
GEHEIME RIB inzake Richting kiezen: Knoppennotitie Gezondheidspark en Leerpark
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlage
1 van bijgevoegde raadsinformatiebrief

BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit
In vergadering
Besluit

In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 25 juni 2013 14:00
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 23 april 2013 20:00
De adviescommissie adviseert de brief te betrekken bij de behandeling van het traject
'Richting Kiezen' in de adviescommissie van 18 juni 2013
Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 16 april 2013 20:30

In vergadering
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp onvoldoende is besproken en stelt de
agendacommissie voor een datum te bepalen waarop de adviescommissie kan adviseren
over verdere besluitvorming van dit voorstel.
Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 11 december 2012 20:30
De commissie besluit dit onderwerp opnieuw te behandelen in de adviescommissies van
22 januari 2013

Behandeladvies
Reeds betrekken bij de adviescommissie van 11 december 2012.

