De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot
de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 26 november 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 29 oktober 2013, en van de Hoorzitting Begroting van 30 oktober 2013

Hamerstukken
4

Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de
Raadsinformatiebrief over de onderhandelingen met Heijmans betreffende het project
Leerpark, en de bijbehorende bijlagen (1169548)

5

Vaststellen rapportage Prognose Reserve EPV 2013 (Egalisatiereserve Parkeer
Voorzieningen) (1133703)

6

Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden Dordrecht
(eerste wijziging) (1160684)

7

Vaststellen tiende wijziging Verordening parkeerbelastingen Dordrecht (publieke
parkeertarieven 2014) (1153621)

8

Akkoord gaan met de wijze van verwerking van inspraakreacties en vaststellen Dranken horecaverordening Dordrecht (1149878)

9

Vaststellen bestemmingsplan Reeland (1133674)

10

Vaststellen van de 2e verzamelwijziging begroting 2013 (1145463)

11

Vaststellen fractievergoeding 2012 (1169521)

12

Geen wensen en bedenkingen uiten inzake stopzetten sportbuurtwerk (1145479)

13

Verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit
omgevingsrecht om voor de plaatsing van een botenloods KNRM af te wijken van het
geldende bestemmingsplann (1149872)

14

Instemmen met integratie van het Onderzoeksbureau Dordrecht in het Onderzoek
Centrum Drechtsteden (1170829)
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Stukken ter kennisname
15

Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen en kwijtschelden lening RTV Dordrecht
(1162152)

16

RTV Dordrecht: reactie op voorstel bezuiniging op subsidie (1161169)

17

Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie Beter voor
Dordt over onderhoud, renovatie en veiligheid op scholen (1160877)

18

Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 2e herzieningbestemmingsplan
De Stadswerven, locatie Kop van de Staart (1078014)

Stukken ter bespreking
19

Kennisnemen van het rapport 'Feitenonderzoek vaststellingsovereenkomst Derde
Merwedehaven' (1154389)

20

Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 vragen van de Oppositiepartijen
over de Derde Merwedehaven (1021152)

21

Raadsinformatiebrief over motie en vragen Derde Merwedehaven (1014022)

22

Raadsinformatiebrief over Derde Merwedehaven (1064916)

23

Raadsinformatiebrief over businesscase sluiting Derde Merwedehaven (1159132)
De agendapunten 19 t/m 23 worden gezamenlijk besproken

24

Vaststellen Verkeersstructuurplan Centrum 2013-2023 en krediet beschikbaar stellen
van €330.000,- (1104138)

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 21 november 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
22 november 2013 10.00 uur tot dinsdag 26 november 2013 13.30 uur.
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