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Deze donderdagbrief bevat een toelichting op diverse
aankomende activiteiten.

Dinsdag 29 augustus: commissievergaderingen
Op dinsdagavond 29 augustus start om 19:00 uur de reguliere
commissievergadering Fysieke Leefomgeving. Om 20:00 uur
starten de reguliere commissievergaderingen Bestuur en
Middelen en Sociale Leefomgeving.

Dinsdag 29 augustus: RKC informatieveiligheid
De rekenkamercommissie Dordrecht nodigt u graag uit voor
een bijeenkomst waarin de resultaten van het in december
2016 gestarte onderzoek naar Informatieveiligheid in de
gemeente Dordrecht worden gepresenteerd. Tijdens deze
presentatie worden de vragen of de gemeente de
(persoons)gegevens van haar burgers voldoende beschermt en
of zij passende maatregelen heeft genomen om de beveiliging
te optimaliseren beantwoord.

Deze bijeenkomst vindt plaats a.s. dinsdag 29 augustus van
18.45 tot 19.45 uur in VK 10 op het stadskantoor (voorafgaand
aan de commissievergaderingen).

Wilt u uw deelname zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
vrijdagochtend 10.00 uur bevestigen aan mevrouw Sylvia
Khadjé (S.Khadje@dordrecht.nl)? Wilt u hierbij (ivm catering)
ook aangeven of u voorafgaand aan de bijeenkomst een
broodje wilt eten?

Bijlagen: -

Woensdag 30 augustus: Informerende bijeenkomst
concept Woonvisie
In plaats van de eerder gecommuniceerde 21 augustus
organiseert Drechtsteden op 30 augustus een
avondbijeenkomst over het concept van de Woonvisie. Deze
bijeenkomst is van 19.00 tot ca. 20.00 uur in het
gemeentehuis van Papendrecht (Vergaderzaal De Kooij).

Woensdag 6 september: RKC subsidie
De rekenkamercommissie start in augustus 2017 een
onderzoek naar subsidies in Dordrecht. In 2014 deed de
rekenkamercommissie ook al onderzoek naar dit onderwerp.
Toen lag de focus op rechtmatigheid en doeltreffendheid van
subsidies. Nu luidt de centrale vraag:
In hoeverre heeft de gemeente Dordrecht zicht op de
doelmatigheid en financiële continuïteit van gesubsidieerde
organisaties en welke mogelijkheden zijn er om de (financiële)
sturing en controle te verbeteren?

De rekenkamercommissie en de onderzoekers willen graag met
raadsleden van gedachten wisselen over het onderwerp.
Daartoe wordt een interactieve sessie met raadsleden
georganiseerd. Doel van deze sessie is om uw visie op het
onderwerp te vernemen. De RKC hoort graag uw ideeën,
aandachtspunten en eventuele zorgen. Dit geeft de
onderzoekers input om bepaalde accenten in het onderzoek te
zetten.

In de interactieve sessie wordt– na een korte introductie - een
deel van de onderzoeksvragen behandeld. Concreet wil de RKC
met u ingaan op de volgende thema’s:
•

de mate waarin de gemeente zicht heeft op de
doelmatigheid en de lange termijn continuïteit van
gesubsidieerde organisaties;

•

de invulling van de controlerende taak door het college
en de ambtelijke organisatie;

•

de rol van de raad en de mogelijkheden van de raad
om tijdig bij te sturen;

•

eventuele alternatieven voor subsidiëring.

De RKC nodigt u uit voor de interactieve sessie op 6 september
2017 om 18.30 uur in VK 10 (eerste etage Stadskantoor). Het
verzoek is of u uw deelname vooraf kunt bevestigen aan
mevrouw Sylvia Khadjé, via S.Khadje@dordrecht.nl. De
onderzoekers van onderzoeksbureau Unravelling Martijn
Mussche, Peter Seinen en Laura Meijer gaan op genoemde
datum graag met u in gesprek.

Woensdag 6 september: raad in beraad Omgevingswet
De raadswerkgroep Omgevingswet nodigt u uit voor het
bijwonen van een workshop op 6 september 2017. Deze
workshop is georganiseerd in nauw overleg met de griffie en de
ambtelijke projectleiders implementatie Omgevingswet. De
workshop wordt ons aangeboden door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in het kader van
het landelijk Actieplan Versterking positie raadsleden. Ariella
Verheul van WagenaarHoes Organisatieadvies heeft de
workshop voorbereid en begeleidt de workshop. Ook Indra van
der Geld-Bijl zal aanwezig zijn. Zij is accountmanager van het
ministerie (afdeling interbestuurlijke relaties).

De workshop is bedoeld voor alle raadsleden. De
raadswerkgroep nodigt met nadruk ook de raadsleden van de
commissie Sociale Leefomgeving en de commissie Bestuur en
Middelen uit. De nieuwe Omgevingswet gaat uit van integraal
beleid en regelgeving. Daarbij is ook aandacht voor thema’s als
gezondheid, economie en openbare orde en veiligheid
essentieel.

Deze bijeenkomst vindt plaats van 20:00 uur tot 22:30 uur in
VK 1 op het stadskantoor. Als u zich nog niet hebt opgegeven
wordt u verzocht zich alsnog op te geven via
raadsgriffie@dordrecht.nl.

Oproep meedoen aan Democracity-spel
Wilt u weer meedoen aan het programma Democracity in
september? Van maandag 4 september tot en met vrijdag
9 september (woensdag 6 niet) komen leerlingen van groep 7
en/of 8 naar de Raadzaal (let op: vrijdag 8e uitwijk naar het
Stadskantoor).

Deze dagen zijn verdeeld in:
-

Ochtend van 10.00 – 12.00 uur

-

Middag van 13.00 – 15.00 uur

U bent de gehele 2 uur welkom, mocht dat niet lukken, dan is
het laatste halfuur van het programma ook prima. Begin
volgende week ontvangt u een overzicht van welke scholen op
welk dagdeel aan het spel meedoen.

Samen met ProDemos maken kinderen kennis met
democratische besluitvorming en bouwen zij met elkaar een
stad. Meldt u aan om leerlingen kennis te laten maken met uw
raadsledenwerk!

Aanmelden bij Jolanda Wuisman (078 – 770 4982 of
j.wuisman@dordrecht.nl). Wij streven naar 2 à 3 raadsleden
per dagdeel.

Dinsdag 19 september: Stadskantoor voor de Toekomst
In september wordt het raadsvoorstel "Herontwikkeling
Spuiboulevard e.o. / toekomstige huisvesting" besproken door
commissie en gemeenteraad. In dit raadsvoorstel is een
gesprek met een afvaardiging van de gemeenteraad
aangekondigd. Onderwerp van gesprek is/zijn de faciliteiten
voor gemeenteraad/commissies/Drechtraad in een nieuw
Stadskantoor. In de klassieke zin kan worden gedacht aan
vergaderfaciliteiten voor fracties, commissies, raad en
Drechtraad. Expliciet zou de projectorganisatie een uitspraak
willen hebben over de toekomstige locatie van
raadsvergaderingen: in het Stadhuis of (in de toekomst) ook in
het nieuwe Stadskantoor? Naast deze "klassieke"
vergaderfaciliteiten zijn er wellicht ook andere faciliteiten
denkbaar: ruimte voor (creatieve vormen van) dialoog met
inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners etc. etc.

Wilt u per fractie één raadslid afvaardigen voor een korte
discussie hierover? Aanmelding kan bij
raadsgriffie@dordrecht.nl.

