DONDERDAGBRIEF 15 OKTOBER 2015

Dames en heren,

Datum
8 oktober 2015
Redactie
Maarten Hoogstad
Griffie Dordrecht
T 06 200 55819

Deze donderdagbrief bevat een toelichting op de vergaderavond
van dinsdag 27 oktober en een uitnodiging voor de Johan de Witt
lezing. De agenda voor de middagraad van 10 en 11 november
(Begrotingsraad) wordt op 29 oktober verzonden. Volgende week
is het Herfstreces en is er geen donderdagverzending.
Een goed reces gewenst!

Lief en leed
Zondag 11 oktober is Femke Lagerveld bevallen. Ze is moeder
geworden van een gezonde dochter Florine!
Maandag 26 oktober is de eerste werkdag van de nieuwe griffier,
Anneloes Wepster.

Dinsdag 27 oktober 2015
Voorafgaand aan de reguliere vergaderavond zullen de werkgroep
Samenspel en de voorbereidingsgroep voor de themabijeenkomst
Veiligheid (bestuur & middelen) om 19:00 uur bijeenkomen.
Commissie sociale leefomgeving. Voor een aantal agendapunten
zult u van de commissiegriffier komende week een nazending
ontvangen (nieuw behandelvoorstel J. en K. en agendapunten 5.,
6., en 7.).

Begroting / technische vragen
Vorige week heeft u de begroting 2016 ontvangen. Volgende
maand wordt de begroting in de gemeenteraad behandeld. De
Begrotingsraad start op dinsdagmiddag 10 november om 14.00
uur. Aan het einde van de middag wordt de vergadering
geschorst. Op woensdagavond 11 november wordt de
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gemeenteraad om 20.00 uur hervat. Overdag wordt er niet
vergaderd.
Op dinsdagavond 10 november zullen de commissies zich buigen
over de begroting. Voordat het zover is, is er gelegenheid om
technische vragen te stellen. Dit kan in de eerste ronde tot en
met maandag 19 oktober 12.00 uur (antwoord uiterlijk maandag
26 oktober). In de tweede ronde kunt u vragen stellen tot
dinsdagochtend 12.00 uur 3 november (antwoord uiterlijk vrijdag
6 november) U kunt uw technische vragen mailen naar
raadsariffie@dordrecht.nl.
Woensdag 18 november 2015
Johan de Wittlezing
De Dordtse Academie organiseert jaarlijks de Johan de Wittlezing
en levert daarmee een bijdrage aan actuele of fundamentele
vraagstukken. Omdat de Dordtse Academie dit jaar 25 jaar
bestaat, organiseren ze deze keer een interactieve lezing die doet
denken aan het tv-programma College Tour. Er zijn niet één,
maar twee opmerkelijke gasten: Ben Visser uit het Gelderse
Scherpenzeel en Francesco Vanderjeugd uit het Vlaamse Staden.
Met respectievelijk 33 en 27 jaar mogen zij zich jongste
burgemeester van het land noemen.
U bent van harte uitgenodigd om deze Dordtse College Tour bij te
wonen op woensdag 18 november 2015 in het Energiehuis aan
de Noordendijk 148 in Dordrecht. De uitnodiging is achter deze
brief gevoegd.
Woensdag 2 december 2015
Themabijeenkomst integriteit
Zoals u allen weet, is de themabijeenkomst over Integriteit
verplaatst naar woensdagavond 2 december. Gelet op het
onderwerp wordt op de komst van alle raadsleden,
commissieleden en collegeleden gerekend! Wilt u (nogmaals)
checken of deze bijeenkomst in uw agenda staat genoteerd?

Hoogstad, HM
Zoomer, M
dinsdag 6 oktober 2015 11:14
Hoogstad, HM
Uitnodiging raadsleden

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Johan de Witt-lezing College Tour!
Omdat de Dordtse Academie dit jaar 25 jaar bestaat, organiseren we deze keer een interactieve
lezing die doet denken aan het tv-programma College Tour. Wij hebben niet een, maar twee
opmerkelijke gasten: Francesco Vanderjeugd uit het Vlaamse Staden (linker foto) en Ben Visser
uit het Utrechtse Scherpenzeel. Met respectievelijk 33 en 27 jaar mogen zij zich jongste
burgemeester van het land noemen.

U bent van harte uitgenodigd om deze Dordtse College Tour bij te wonen op
woensdag 18 november 2015, Ketel 2, Energiehuis Dordrecht (Noordendijk 148)
De zaal is vanaf 19:30 uur open, we starten om 20:00 uur.
Er is in tegenstelling tot andere jaren geen pauze. De toegang is gratis. Parkeren kunt u in de
parkeergarage van het Energiehuis.
De avond staat onder leiding van bestuurslid Bram Verbrugge. U kunt vragen verwachten óf zelf
stellen over de drijfveren van de jonge burgemeesters (roeping of carrière?), over actuele kwesties,
over de omgang met de media, over de balans tussen werk en privé of over hun politieke
achtergrond.

Met vriendelijke groet,
M. (Minette) Zoomer
secretaresse burgemeester Brok
T :0787704111 /0622955818
E: m.zoomer@dordrecht.nl
Gemeente Dordrecht
Postadres: Postbus 8 - 3300 AA Dordrecht
Bezoekadres: Spuiboulevard 300 - 3311 GR Dordrecht
Denk aan het m ilieu, p rin t deze mail n ie t onnodig u it
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