DONDERDAGBRIEF 18 FEBRUARI 2016

Datum
18 februari 2016
Redactie
Maarten Hoogstad
Griffie Dordrecht

Dames en heren,

Deze donderdagbrief bevat de agenda van de hamerraad op 8
maart en de agenda's van de komende commissievergaderingen
(8, 15 en 22 maart).

Woensdag 2 maart 2016
Themabijeenkomst Raadsbreed
Tijdens de presidium tweedaagse is besloten dat de geplande
raadsbrede themabijeenkomst van woensdag 2 maart komt te
vervallen!

Dinsdag 8 maart 2016
Publicatie Rapport Evenementenbeleid
De Rekenkamercommissie zit op dit moment in de afrondende
fase van het rapport naar het evenementenbeleid in Dordrecht.
Op 8 maart a.s. zal de Rekenkamercommissie dit rapport
publiceren. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te
zijn. Het tijdstip en de locatie zal nog nader bekend worden
gemaakt.

Hamerraad en commissievergaderingen
Op 8 maart starten we om 20:00 uur met een korte hamerraad
en vervolgens om 20:15 met de commissievergaderingen.

Donderdag 31 maart / vrijdag 1 april
Samenspel / 24-uursconferentie
De themabijeenkomst over samenspel krijgt een vervolg in de
vorm van een 24-uurs conferentie. De datum hiervoor is

T 078 770 976
M 06 200 55 819

Bijlage: -

donderdag 31 maart (vanaf 17:00 uur) tot vrijdag 1 april (tot
17:00 uur).
Tijdens deze 24-uursconferentie zullen we voortborduren op de
bijeenkomst in oktober 2015, globaal de QuickScan Lokaal
Bestuur aan de orde laten komen en komen tot concrete
afspraken over de manier waarop we willen samenwerken. Op 8
maart komt de werkgroep Samenspel bijeen om het programma
concreet uit te werken. Kort daarna ontvangt u meer informatie
over het verloop van deze dagen.
Woensdag 6 juli 2016
Optioneel: extra raadsvergadering
Door de accountant is het signaal afgegeven dat de geplande
datum voor de behandeling van de jaarrekening (15 juni) –als
gevolg van de ontwikkelingen in het sociaal domein- mogelijk
niet gehaald gaat worden. Anticiperend op dit signaal heeft het
presidium woensdag 6 juli (aanvang 14:00 uur) als
reservedatum aangewezen. Middels een RIB zult u nader over de
achtergronden worden geïnformeerd. Voor nu het verzoek om
deze datum in uw agenda vrij te houden!

