De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot
de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 16 juli 2013 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 Collegecarrousel, Hamerraad en Adviescommissie
van 18 juni 2013, alsmede de besloten notulen Richting Kiezen van die datum.

Benoemingen / Aanwijzingen
4

Benoemen van externe commissievoorzitters (1098375)

Hamerstukken
5

Bekrachtigen van de door het college opgelegde tijdelijke geheimhouding van bijlagen
behorend bij raadsvoorstel OMC Geluidsonderzoek (1099246) (1099736)

6

Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 1
behorend bij raadsinformatiebrief Tussenrapportage 1, aanpassing vastgoed
Sportboulevard (1099638) (1099931)

7

Instemmen met maximale variant inzake Programma Hofkwartier, project openbare
ruimte (1086033)

8

Instemmen met de conceptbegroting 2014 Gevudo en al of niet kenbaar maken van
zienswijzen (1083070)

9

Indienen zienswijze op begroting 2014 GR Drechtsteden en instemmen met
jaarrekening 2012 GR Drechtsteden (1082385)

10

Vaststellen plan van aanpak voor de evaluatie van parkeergerelateerde maatregelen
op en rondom het gebied Gezondheidspark/Sportboulevard (1086136)

11

Voor kennisgeving aannemen Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: Jaarverslag 2012
(1079494)

Stukken ter kennisname
12

Raadsinformatiebrief over budget Richting Kiezen (1095739)

Pagina 1

13

Raadsinformatiebrief over Ontwikkelprogramma Drechtsteden (1084484)

14

GEHEIME raadsinformatiebrief over richting voorstel OPOD (1077857)

15

Provincie Zuid-Holland: begrotingscirculaire 2014-2017 (1080783)

Stukken ter bespreking
16

Vaststellen Kadernota 2014 (1077971)
De agendapunten 16 t/m 18 worden gezamenlijk besproken
Ordevoorstel:
-Woordvoerders namens fracties en collegeleden maximaal 15 min. spreektijd, los van
interrupties.
-De wethouder Financiën heeft 15 min. spreektijd voor zijn financiële portefeuille, en 15
min. voor de overige zaken uit zijn portefeuille.
-Interrupties worden bewaard tot aan het einde van de spreektijd. De voorzitter zal elke
spreker na 15 min. afhameren en dan het stellen van vragen openstellen.
-Volgorde van spreken: van groot naar klein: fractie Beter voor Dordt trapt af.

17

Herbestemmen vrijval VRI-krediet (verkeersregelinstallaties) van € 525.198,-(1080574)

18

Vaststellen Integraal Wegenbeheerprogramma 2014-2019 en beschikbaar stellen
krediet voor projectvoorstel Merwedestraat (1053733)

19

Interpellatieverzoek van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, D66 en
VSP over aanleg tijdelijk recreatieterrein Stadswerven (1103352)

20

Afscheid van raadslid Jan Lagendijk

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 11 juli 2013 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 12 juli 2013
10.00 uur tot dinsdag 16 juli 2013 13.30 uur.
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