Dames en heren,
Deze donderdagbrief bevat een toelichting op diverse
aankomende activiteiten.

Komende dagen: verzending burap 2017
Dit jaar ontvangen alle raadsleden voor de laatste keer een
papieren versie van de bestuursrapportage (burap). Deze
wordt op vrijdag 15 (mogelijk zaterdag 15) september thuis
bezorgd. Het digitale stuk is vanaf 14 september te raadplegen
via het RIS.
Technische vragen kunnen vanaf 15 september tot
21 september worden gericht aan Anita van de Wijngaard
(SBC): ai.vande.wiinqaard@dordrecht.nl. De vragen zullen
uiterlijk 25 september worden beantwoord. De commissie
Bestuur & middelen besluit dinsdag hoe de burap wordt
behandeld.

Commissies en raad
Aanstaande dinsdag 19 september zijn de laatste
commissievergaderingen van deze vergadercyclus. De
commissies Fysiek en Bestuur & middelen beginnen met een
gezamenlijke bespreking om 19.00 uur over de
campusontwikkeling Leerpark. De commissie Sociaal start om
20.00 uur.
De auditcommissie vergadert woensdag 20 september vanaf
20.00 uur.
De agenda voor de gemeenteraadsvergadering van 26
september wordt verstuurd op donderdag 21 september, zodat
er na de commissies van de 19e nog stukken aan toegevoegd
kunnen worden.

Dinsdag 19 september: stadskantoor van de toekomst
Zoals aangekondigd in eerdere Donderdagbrieven en per mail,
vindt dinsdag om 19.00 uur (vergaderkamer 5) een gesprek
plaats over faciliteiten van de raad in het mogelijk nieuwe
stadskantoor. Gesprekspartner is de ambtelijke
projectorganisatie. Mocht u het nog niet hebben gedaan: wilt u
per fractie één raadslid afvaardigen voor een korte discussie
hierover? Het streven is één aanmelding per fractie, dit kan bij
raadsariffie@dord recht.nl.

Uitnodiging: RKC-sessie 10 oktober subsidieverstrekking
Wat zijn uw ervaringen met subsidieverstrekking? Welke
ideeën heeft u hierover? De RKC nodigt u van harte uit om
hierover in gesprek te gaan met onderzoekers. Tijdens deze
bijeenkomst zullen de eerste bevindingen van de onderzoekers
van Unravelling (Martijn Mussche en Laura Meijer) worden
gepresenteerd en willen zij met u in discussie hoe u als
raadslid hier tegenaan kijkt.
De interactieve sessie vindt plaats op dinsdag 10 oktober om
18.30 uur in het stadskantoor. Deze bijeenkomst vervangt de
sessie van 6 september jl. De exacte locatie wordt op een later
tijdstip bekend gemaakt. Wilt u zo vriendelijk zijn uw
deelname te bevestigen aan mevrouw Sylvia Khadjé, via
s.khadie@dord recht.nl.

Digitale begroting 2018
Het college presenteert de begroting 2018 op 12 oktober. De
begroting is vanaf dit jaar digitaal, een website. Voor raads- en
commissieleden die nadere uitleg wensen bij de digitale
begroting is er op vrijdag 13 oktober een inloopspreekuur om
15.30 uur, in vergaderkamer 5 van het stadskantoor.
Vanaf 13 oktober is een hulplijn beschikbaar voor raadsleden
die uitleg willen over de werking van de digitale begroting
(078-7704520, c.van,vliet(5)dordrecht.nl). Hiernaast kunnen
technische vragen over de inhoud van de begroting vanaf 23
oktober worden gericht aan het SBC.
De politieke behandeling begint op 24 oktober met de
algemene beschouwingen. In bijgaand schema staat de hele
begrotingsbehandeling op een rij (zoals besloten in commissie
Bestuur & middelen op 21 maart).

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AUDITCOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die woensdag 20 september 2017 zal
plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het
Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
De voorzitter,
P.J.T. Tiebosch
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Opening, mededelingen en vaststellen agenda
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Vaststellen van het conceptverslag/besluitenlijst van 7 juni 2017

STUKKEN TER BESPREKING
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Introductie van ENSIA

Wijnand Heijen (KING Gemeenten) zal een toelichting geven op ENSIA.
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Raadsinformatiebrief over verslag gemeentearchivaris Dordrecht 2016 (1949340)

De gemeentearchivaris, Teun de Bruijn, zal een toelichting geven op het verslag.
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Bespreking aanpak Informatieveiligheid
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Raadsinformatiebrief over verslagen Visitatiecommissie Informatieveiligheid
(1827979)
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Rekenkamercommissie: Rapport Informatieveiligheid (2014810)

Jeroen Kerseboom (voorzitter Rekenkamercommissie) is aanwezig om het rapport en
de aanbevelingen toe te lichten.
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Bestuursrapportage 2017

De raad ontvangt de Burap 2017 op 14 september.
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Deloitte: controleverklaring jaarrekening 2016 (1976834)

10

Update over de dóórontwikkeling van P&C-documenten
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Kennismaking met de concept-begrotingswebsite.
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Voorbereiden vergadering 25 oktober 2017

Tenslotte
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Rondvraag en sluiting
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B ehandeling B egroting
Presentatie begroting door het college: 12 oktober
Algemene beschouwing fracties: 24 oktober (15:00 - 17:00 uur)
Voorbereidende bespreking in commissies: 24 oktober: (20:00 - 23:00 uur)
Raadsdebat: 14 november (14:00 - 23:00 uur)

D a tu m

A c t iv it e it

10 oktober
12 oktober
Vrijdag 13 oktober

Begroting in college
Aanbieden digitale begroting raad
15.30 uur inloopspreekuur: hoe w erkt de digitale
begroting?
Openstellen hulplijn voor raadsleden.
mail: c.van.vliet@ dordrecht.nl / telefoon 770 45 20
Technische vragen naar SBC

Vanaf vrijdag 13
oktober
23 oktober
24 oktober

A lg e m e n e b e s c h o u w in g e n

15.00 - 17.00 uur
Algemene beschouwingen fracties
(inclusief indienen am endementen en m oties)
•
•

31 oktober/ 1
november 9.00 uur
u ite rlijk 8 november
14 november

Spreektijd 7 m inuten (netto)
G ebruikelijke spreekvolgorde bij behandeling
P&C-stukken

20.00 - 23.00 uur
Commissiebehandeling begroting in bijzijn van
portefeuillehouders
deadline technische vragen
Beantwoording technische vragen naar fracties
B e g r o t in g s r a a d

14.00 - 14.15 uur
Besluitvorm ing over ham erstukken en te r kennisname
stukken
14.15 - 17.00 uur
Eerste te rm ijn raad en college
•
•

Spreektijd 7 m inuten (netto)
G ebruikelijke spreekvolgorde bij behandeling
P&C-stukken
18:00 uur
Schorsing
•
Reguliere schorsing handhaven voor intern
beraad
20.00 uur (hervattina raadsveraaderinq)
Tweede te rm ijn raad en college
22.30 uur
Besluitvorm ing over am endem enten, begroting en
moties

