Deze donderdagbrief bevat een toelichting op de agenda van de
raadsvergadering van 15 december. Bij enkele dossiers is naar
aanleiding van de bespreking in de commissie aanvullende
informatie toegevoegd.

Dinsdag 15 december 2015
Kerstborrel
Direct na afloop van de vergadering (tijdstip nog onbekend) zal
er in de Koffiekamer van het Stadhuis een kerstborrel zijn.
Middag raad (14:00 uur)
U bespreekt de raad Raadsinformatiebrief over de voortgang van
het programma WDO en ontwerp MER en
voorontwerpbestemmingsplannen Dordtse Kil IV en Rijksweg
A16-N3 (1597147). Het college informeert u in deze brief dat ze
de voorontwerpen van de bestemmingsplannen ter inzage gaat
leggen. Aan dit dossier is een brief van Milieudefensie
Drechtsteden toegevoegd.
Op de agenda staat tevens een bespreking van het
Raadsvoorstel Toetreding Coöperatie Parkeerservice U.A.
(1552081). Het college verzoekt de raad eventuele wensen en
bedenkingen ten aanzien van het voornemen om toe te treden
te uiten. De wethoudersbrief met meer informatie over het
proces en de af te nemen producten is aan het dossier
toegevoegd.

Vervolgens is ook aan het dossier Instemmen met ontwerp-planmilieueffectrapportage Windpark in Dordrecht en ontwerpstructuurvisie Windenergie in Dordrecht (1571012) een brief van
de wethouder toegevoegd. Het betreft de toezegging om per
zoeklocatie meer inzicht te geven in het aantal molens en
wattages.
Inzake de Raadsinformatiebrief Aanpak leegstand Binnenstad
heeft portefeuillehouder Sleeking de toegezegde informatie
verstuurd naar de commissie. In de commissie is afgelopen
dinsdag afgesproken in te gaan op het aanbod om het
programma levendige binnenstad voor de kadernota te
bespreken in commissieverband.
Tot slot zal bij de bespreking van het raadsvoorstel
Kennisnemen van de nieuwe exploitatie van het Energiehuis en
het beschikbaar stellen van een krediet (1597188) ook de
actuele situatie rond ToBe betrokken worden.

5 januari 2016
Nieuwsjaarsraad
Het gehele programma op 5 januari ziet er als volgt uit:
17.00 - 17.30 uur Nieuwjaarsraad (Stadhuis)
17.30 - 18.00 uur Uitreiking Jongerenlintje (Stadhuis)
18.00 - 20.00 uur Nieuwjaarsdiner (Art & Dining)
20.00 - 22.00 uur Nieuwjaarsreceptie burgerij (Stadhuis)
Graag verzoeken wij degenen die zich nog niet hebben
aangemeld voor het diner op 5 januari, dit zo spoedig mogelijk
te doen bij Kitty Kruger of Bert Staat.

Instructies AV
Het nieuwe digitale vergadersysteem in het Stadhuis is
inmiddels in gebruik genomen. Naar aanleiding van de
ervaringen uit de laatste gemeenteraadsvergaderingen is,
rekening houdend met de (on)mogelijkheden van het systeem,
gewerkt aan optimalisering van het gebruik. In de bijlage treft u
een korte toelichting aan op hoe de microfoons en de camera's
functioneren tijdens een vergadering. Een goede
vergaderdiscipline zal bijdragen aan het adequaat functioneren
van het digitale vergadersysteem.

Gebruik microfoons raadzaal
Het nieuwe digitale vergadersysteem in het Stadhuis is inmiddels in gebruik
genomen. Naar aanleiding van de ervaringen uit de laatste
gemeenteraadsvergaderingen is, rekening houdend met de (on)mogelijkheden van
het systeem, gewerkt aan optimalisering van het gebruik. In de bijlage treft u kort een
toelichting aan op hoe de microfoons en de camera's functioneren tijdens een
vergadering. Een goede vergaderdiscipline zal bijdragen aan het adequaat
functioneren van het digitale vergadersysteem.
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Als u het woord wilt krijgen van de voorzitter, dan kunt u de sprekersknop van
de microfoon indrukken.
De microfoon wordt actief bij het indrukken van de sprekersknop.
Het lampje wordt rood bij mogelijkheid tot spreken en wordt groen als u in de
wachtrij komt.
De microfoon zet u uit door nogmaals de sprekersknop in te drukken.
De laatst ingedrukte actieve microfoon (rood) komt in beeld met de
bijbehorende benaming van de spreker.
De namen van de sprekers worden in volgorde weergegeven op het scherm
van de voorzitter.
U krijgt alleen het woord via de voorzitter.
De eerst volgende microfoon in de wacht (groen) wordt automatisch rood bij
het uitzetten van een van de twee actieve microfoons (rood).
Als "het woord krijgen" afwijkt van de volgorde van het indrukken van de
microfoons, dienen alle microfoons (rood en groen) uitgezet te worden, zodat
de microfoon van de spreker die het woord krijgt actief (rood) kan worden.
De voorzitterspost en de microfoon achter de katheder worden bij het
indrukken altijd rood. Ook bij het al actief zijn van andere posten. De
voorzitterspost of spreker achter katheder komt daarmee in beeld.

