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89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)

Toelichting
Op 25 november 2008 heeft u in de adviescommissie uitgebreid gesproken over de
locatiekeuze Hostel. U heeft toen met de wethouder besloten tot een time-out tot circa 1
februari 2009. Daarin zou de locatiekeuze en de daartegen ingebrachte argumenten grondig
vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. En worden gezocht naar eventuele
alternatieve locaties, waarbij nieuwe als eerder onderzochte plekken daarbij in beeld konden
komen. Deze locaties zouden worden opgenomen op de zgn. shortlist. Daarnaast zou er een
deskundigenbijeenkomst gehouden worden waarin onder andere inzicht zou worden verschaft
in de doelgroep.
De bijeenkomst heeft plaats gevonden op 7 januari jl. (zie RIS onder het tabblad doc)
Op woensdag 28 januari heeft u namens het college een mail ontvangen waarin bijlagen waren
opgenomen over de shortlist. Zodat u, voordat de betrokkenen/omwonenden en de media
werden ingelicht over het besluit m.b.t. tot de shortlist, op de hoogete was van de inhoud van
het besluit. De in de stukken genoemde informatie-avond heeft inmiddels plaatsgevonden en
het verslag daarvan is beschikbaar (zie RIS onder het tabblad doc).
In de bovengenoemde mail werd aangekondigd dat u een raadsinformatiebrief over het
onderwerp zou ontvangen met de per mail toegezonden bijlagen.
Dit is de betreffende raadsinformatiebrief. Deze brief spreekt verder voor zich en wordt u ter
kennisname aangeboden. Half maart zal het college een definitief besluit nemen waarbij ook
het resultaat van de omgevingscans wordt meegenomen.
U wordt geadviseerd deze raadsinfomatiebrief te betrekken bij de behandeling van dit
definitieve besluit, dat eind maart zal worden geagendeerd voor de adviescommissie en 7 april
voor de raad.
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Gemeenteraad - dinsdag 26 mei 2009 19:45
Voor kennisgeving aangenomen.
Agendacommissie - dinsdag 3 maart 2009 16:00
De AC besluit deze raadsinformatiebrief te agenderen voor een programmakamer op 31 maart
a.s. De AC spreekt als zijn voorkeur uit dat een sprekersplein over dit onderwerp op 24 maart
a.s. zal plaatsvinden.
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Verslag informatieavond over Hostel d.d. 7 november 2008
Nagekomen stukken over het hostel: situatiefoto's, ingekomen berichten en verslagen Hostel van
13 mei, 13 en 18 november 2008
Raadsinformatiebrief met bijlage over locatiekeuze Hostel en zorgaanbod
Raadsinformatiebrief over Marsroute time-out locatiekeuze Hostel
Kennisnemen van locatiekeuze Hostelvoorziening en instemmen met wijziging bestemmingsplan
Marsroute time-out besluitvorming Hostel (180e)
Gelegenheid om in te spreken over de locatiekeuze van het Hostel.
Locatiekeuze Hostel
verslag van de presentatie over de locatiekeuze Hostel
Plan van Aanpak Hostel
Vragen ex art. 41 van het Reglement van Orde van mevrouw D. Koppens-Van Leeuwen en de
heer P. Sleeking namens de fractie van BETER VOOR DORDT over de realisatie van het hostel
Raadsinformatiebrief over Integraal PvA Hostel Dordrecht
.180 Raadsinformatiebrief stand van zaken Hostel

