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Dames en heren,
Deze donderdagbrief bevat een toelichting op de (aangepaste)
agenda van de debatraad op 21 februari 2017.
Dinsdag 21 februari 2017
Debatraad (14:00 uur)
Op dinsdag 21 februari start om 14:00 uur de debatraad.
Aan de agenda van de vergadering wordt een extra
agendapunt toegevoegd: het aanwijzen van de heer P.A.C.M.
van der Velden tot lid van de Drechtraad en het
Drechtstedenbestuur. Indien de gemeenteraad instemt met het
voorstel kan de heer Van der Velden op 7 maart door de
Drechtraad worden benoemd tot voorzitter. Dit geldt ook voor
het voorzitterschap van het Drechtstedenbestuur. De
eerstvolgende reguliere raadsvergadering na de installatie van
de heer Van der Velden als waarnemend burgemeester van
Dordrecht is pas 28 maart. Dit agendapunt is niet eerder
voorbereid omdat pas afgelopen maandag bekend is geworden
dat de heer Van der Velden door de Commissaris van de
Koning is aangewezen als waarnemend burgemeester.
Proces Kroonbenoemde burgemeester
Aanstaande dinsdag besluit u over het proces om te komen tot
een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester. Vanuit de provincie
was voorgesteld om op 28 september een bijzondere
raadsvergadering te organiseren om de nieuwe burgemeester
te installeren en beëdigen. Deze datum stond ook in uw
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voorstel. Afgelopen week bleek dat ons college de wens heeft
om deze datum wat te vervroegen, zodat de nieuwe
burgemeester bij de collegeconferentie kan zijn op 20 en 21
september. Natuurlijk kunnen zij de conferentie verplaatsen,
maar met het gevaar dat de planning rondom de begroting niet
gehaald kan worden. Daarom is de vraag aan de Provincie
gesteld of de bijzondere raadsvergadering wellicht iets
vervroegd kan worden. De Provincie heeft hier positief op
gereageerd. De bijzondere raadsvergadering zal plaatsvinden
op woensdag 13 september om 20:00 uur. Dit is vandaag
ook besproken in het presidium en zij stellen voor deze datum
ter vaststelling naar u door te geleiden. Deze datum zullen wij
ook wijzigen in het voorstel waar u dinsdag over besluit.
Op 6 september staat nog een reservering voor een
themabijeenkomst. Mede gelet op de drukte in de agenda's (en
het inlassen van de installatie op 13-9) komt de avond van 6
september dan te vervallen. U wordt dan ook verzocht 13
september in uw agenda op te nemen en u kunt 6 september
uit de agenda schrappen.

