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Deze donderdagbrief bevat een toelichting op diverse
aankomende activiteiten.

Dinsdag 26 september: gemeenteraad
Komende dinsdag is de eerste debatraad na het zomerreces.
Dit is ook de eerste raad onder voorzitterschap van de nieuwe
burgemeester. De bespreekstukken zijn: Herontwikkeling
Spuiboulevard, Visbrug, windturbines Krabbegors, Oranjelaan
en de regionale woonvisie.
Dinsdag is de laatste raadsvergadering van D66-lid Jan-Paul
Schuiten. Huidig commissielid Kors Hofman zal formeel
worden toegelaten als zijn vervanger in de raad.

De agenda's voor de commissievergaderingen van 10 oktober
worden komende week verstuurd.

Woensdag 27 september: CTOO
Woensdagavond heeft de CTOO haar jaargesprek met
Stichting OPOD. De bespreking vindt plaats in vergaderkamer
3 vanaf 19.30 uur.
De CTOO-leden bereiden het gesprek voor voorafgaand aan
de raadsvergadering dinsdag, van 13.00 tot 13.45 uur in de
Jachtkamer op het stadhuis.

Donderdag 28 september: presidium
Aanstaande donderdag komt het presidium bij elkaar. Op de
agenda staan onder andere stukken ter voorbereiding op de
gemeenteraadsverkiezingen 2018. De vergadering is van
18.00 tot 20.00 uur in vergaderkamer 3. Presidiumleden
krijgen nog een mail over de maaltijd.

Bijlagen:
Behandeling
begroting 2018
(geactualiseerd)

Donderdag 28 september: overleg commissievoorzitters
Na enige tijd te hebben stil gelegen, krijgt ook het overleg
tussen de commissievoorzitters weer vervolg. Onder leiding
van Marc Merx wordt gezamenlijk gesproken over onder meer
concluderen, samenvatten en insprekers. De bijeenkomst
vindt plaats van 20.00 tot 22.30 uur in vergaderkamer 5.

Woensdag 4 oktober: themabijeenkomst Veilige stad
Zoals eerder gecommuniceerd, vindt op 4 oktober een
themabijeenkomst van de gemeenteraad plaats over Ambities
Veilige Stad. De bijeenkomst gaat onder meer over hoe
mensen zich veilig (blijven) voelen en de Dordtse
veiligheidsambities voor de komende jaren. Naast
aanwezigheid van een externe spreker worden ook politie,
Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst
uitgenodigd. Het programma ontvangt onze raad per mail.
De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 tot 22.30 uur
in – let op! - bibliotheek Prinsemarij, Nassauweg 4 te
Dordrecht.

Uitnodiging: RKC-sessie 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.khadje@dordrecht.nl.

Behandeling begroting 2018
In de vorige donderdagbrief stond een bericht over de
begrotingsbehandeling 2018. Aanvullend hierop nog het
volgende, conform wat is besproken in de commissie Bestuur
& middelen op 21 maart en 19 september: de
begrotingsbehandeling is bedoeld om te beoordelen of de

vastgestelde Kadernota goed is vertaald in de begroting,
inclusief ingediende moties. Voorgesteld wordt om nieuwe
moties tot een minimum te beperken. Het verzoek is om deze
zo veel mogelijk in te dienen bij de algemene beschouwingen,
net als eventuele amendementen. Bij de algemene
beschouwingen krijgen uiteraard ook collegeleden gelegenheid
te spreken.
Bovenstaande toevoegingen zijn ook opgenomen in het
bijgevoegde behandelschema voor de begroting 2018.

De hierna volgende tekst is een herhaling van het bericht van
afgelopen week:

Het college presenteert de begroting 2018 op 12 oktober. De
begroting is vanaf dit jaar digitaal, een website. Voor raadsen 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@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).

