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Datum 5 maart 2008

Onderwerp lijst van mededelingen en ingekomen stukken
voor de vergadering van de gemeenteraad van 11 maart 2008
I

Mededelingen:

Geen
II.

Ingekomen stukken:

A. BETREKKING HEBBEND OP DE BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD
GRIF/08/178

a.

Antwoord op vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van
de heer H.J. Tazelaar over het verwijderen van struiken en bomen op het
Leerpark

GRIF/08/179

b.

Antwoord op vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van
de heer H.J. Tazelaar over het verplaatsen van tennisvereniging DLTC

U wordt voorgesteld de onder a en b genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.
GRIF/08/180

c

Antwoord op vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van
de heer P.H. Sleeking over de fietsbrug over de Vlij

U wordt voorgesteld de onder c genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen, met de
aantekening dat deze al betrokken is bij de behandeling van het onderwerp fietsbrug over de Vlij
in de adviescommissie op 4 maart 2008.
B. BETREKKING HEBBEND OP DE BEVOEGDHEDEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
MZHZ/08/208

d.

Bezwaarschrift van de familie Zwetsloot tegen het plaatsen van een
dakopbouw op de Meranti 167

MZHZ/08/216

e.

Bezwaarschrift van de familie Drooge tegen het plaatsen van een
dakopbouw op de Meranti 167

MZHZ/08/228

f.

Bezwaarschrift van de familie Heida tegen het plaatsen van een
dakopbouw op de Meranti 167

MZHZ/08/241

g.

Bezwaarschrift van de familie Thoma tegen het plaatsen van een
dakopbouw op de Meranti 167

U wordt voorgesteld de onder d t/m g genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van
het college van burgemeester en wethouders
SO/08/1127

h.

Brief van IVN afdeling Dordrecht met een reactie op het protest van de
Verzetsbuurt tegen de aanleg van de ecologische oever

PD/08/1458

i.

Brief van de bewoners van de Koninginnestraat over het pand
Koninginnestraat 81/83

SBH/08/844

j.

Brief van de familie De Jong over de bomenkap op de Burgemeester de
Raadtsingel

PD/08/1538

k

Brief van de heer M. Claessen over de vermindering van WOZ-waarde van
zijn huis (ligt voor u ter inzage)

U wordt voorgesteld de onder h t/m k genoemde brieven ter beantwoording in handen te stellen
van het college van burgemeester en wethouders.
SO/08/1364

l.

Zienswijze van de belangenvereniging Funderingsproblematiek Dordrecht
over het voorgenomen beleid met betrekking tot kamerverhuur

U wordt voorgesteld de onder l genoemde zienswijze in handen te stellen van het college
van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij het voorstel regulering
kamerverhuur.
MO/08/503

m.

Brief van Stichting Vrije Recreatie over het beleid met betrekking tot het
kamperen bij de boer

GRIF/08/161

n.

Oproep tot deelname aan de Landelijke Opschoondag op 15 maart 2008

SO/08/1395

o.

Kopie van een brief van mevrouw J.E.T.M. van Dongen-Veenman (met
handtekeningenlijst) met betrekking tot de beleidsnotitie Regulering
Kamerverhuur

PM/08/456

p.

Kopie van een brief van J.H.M. Keutgen over het handhaven van de
aansprakelijkheid met betrekking tot schade aan de fundering

U wordt voorgesteld de onder m t/m p genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.
C. OVERIGE
GRIF/08/184

q.

Lijst van ter inzage liggende documenten voor de raad van 11 maart 2008

U wordt voorgesteld de onder q genoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.
Agendacommissie van de gemeenteraad van DORDRECHT,
namens deze,
de griffier,

J.G.A. Paans
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