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Donderdagbrief

Dames en heren,
Hierbij ontvangt u de nieuwe vergaderbundel. De bundel bevat alle agenda's van
de commissies voor de komende vergadercyclus. De commissies vergaderen op
dinsdag 20 januari, dinsdag 27 januari, woensdag 4 februari (extra vergadering
bestuur & middelen) en dinsdag 10 februari.
De volgende lichting nieuwe voorraad - die wordt besproken op 10 februari - en
de agenda van de gemeenteraad van 17 februari worden op 5 februari verstuurd.
Dinsdag 20 januari 2015
Rondleiding

gebouw

De

Holland

(16:30

uur)

Op dinsdag 20 januari 2015 van 16.30 tot 17.30 uur worden de leden van het
College en de Gemeenteraad van de gemeente Dordrecht uitgenodigd voor een
rondleiding door gebouw De Holland. Dhr. Tijs van Ruiten, directeur van het
Nationaal Onderwijsmuseum zal de rondleiding geven. U hoeft zich niet aan te
melden voor deze rondleiding. We verzamelen bij de ingang van het gebouw.
Werkgroepen

Om 19:00 uur komen diverse raadswerkgroepen bijeen. De werkgroep Samenspel raad en college zit in de kamer van Piet Sleeking, de werkgroep uit de A u ditcommissie die met de verbetering van de P&C-documenten aan de slag gaat
vergadert in Vergaderkamer 2 en de Werkgroep subsidies uit de commissies
Bestuur & Middelen zit in Vergaderkamer 10. Als deelnemers aan deze overleggen voorafwillen mee-eten, dan horen we dat graag (raadsqriffeflSdordrecht.nO.
Presentatie

Egalisatiereserve

Parkeervoorzieningen

De commissie Bestuur & Middelen krijgt op 20 januari een presentatie over de
werking en historie van de EPV. Aan het dossier 1415978 is de nodige achtergrondinformatie toegevoegd.
Dinsdag 27 januari 2015
De commissie Bestuur & Middelen krijgt deze avond een presentatie over de
prognose van het Grondbedrijf 2015. Gelet op de samenhang tussen deze presentatie en de startnotitie Strategische grondvoorraad, is ook dit dossier aan de
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15 januari 2 0 1 5

agenda toegevoegd (1364225). Dit punt is het laatste punt op de agenda, zodat
mogelijk ook leden van de commissie fysieke leefomgeving, waar dit dossier
eerder geagendeerd stond, eventueel aan kunnen schuiven.
Woensdag 4 februari 2015
Extra

commissievergadering

De commissie Bestuur & Middelen heeft besloten een extra commissieavond te
organiseren voor een bespreking van het dossier DGJ. Ook de leden van de
commissie sociaal zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering
start om 20:00 uur in het Stadskantoor.
Wijziging vergaderschema
Zoals u weet, viert de Koninklijke familie Koningsdag dit jaar in Dordrecht.
Voorafgaand aan dit festijn wordt er, op verzoek van Zijne Majesteit de Koning,
op 14 april een Koningsdagconcert georganiseerd in het Energiehuis. Dit concert
is een jaarlijkse traditie sinds 1985 en was een idee van Prins Claus. Het voltallige college wordt geacht hierbij aanwezig te zijn. Wellicht daarnaast ook een
deputatie uit de raad. Daarom zal de invulling van de reeds geplande vergaderavonden van 8 en 14 april 2015 worden gewisseld.
Op 8 april zullen een hamerraad en de reguliere commissievergaderingen
plaatsvinden. Op 14 april vindt dan de themabijeenkomst van de raad plaats.
Communicatie
De wekelijkse kolom van de gemeenteraad verschijnt door een nieuwe aanbesteding vanaf dit jaar in Dordt Centraal. De deadline is gewijzigd naar dinsdagmiddag. Het nieuwe schema voor de 'Stem uit de fracties' wordt naar alle fractievoorzitters en fractieassistenten gezonden.
Inmiddels zijn er weer verschillende aanvragen voor Raad in de Klas. Zes raads
leden hebben al belangstelling getoond om hieraan mee te doen, graag uw belangstelling doorgeven aan Harco Bakker en/of Jolanda Wuisman.
Verder worden op dit moment opnamen gemaakt voor het Jaarverslag 2014 van
de raad en griffie. Alle fracties geven hierin kort hun terugblik op het afgelopen
politieke jaar.
Op dinsdag 27 januari komt de klankbordgroep Communicatie weer bijeen,
19.00 uur kamer 2. Hierin worden raadsleden gevraagd mee te denken over de
communicatie-acties van de raad voor de komende periode. De agenda wordt
binnenkort toegezonden aan de deelnemers.
Hartelijke groeten,

Maarten Hoogstad

-

