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Dames en heren,
Graag vestigen wij uw aandacht op de volgende activiteiten
voor de komende periode:
Dinsdag 13 februari 19.30- 23.30 uur:

Slotdebat
Dinsdag 13 februari houdt de raad een slotdebat aan de hand
van de 5 thema's uit het coalitieakkoord. Iedere fractie krijgt
per thema maximaal één minuut om haar standpunt over het
thema duidelijk te maken ("pitch"), daarna is er ruimte voor
debat. Aan het eind, na de debatten over de thema's, heeft

iedere fractie maximaal 2 minuten voor een slotwoord.
Het programma voor het Slotdebat ziet er als volgt uit:
19.30 uur Opening en toelichting op invulling van de avond
19.35 uur Pitches (1 minuut) thema 'leefbaarheid en veiligheid'
19.50 uur Debat over thema 'leefbaarheid en veiligheid'
20.15 uur Pitches (1 minuut) over thema 'arbeidsmarkt'
20.30 uur Debat over thema 'arbeidsmarkt'
20.55 uur Pitches (1 minuut) over thema 'duurzaamheid'
21.10 uur Debat over thema 'duurzaamheid'
21.35 uur Pitches (1 minuut) over thema 'levendige binnenstad'
21.50 uur Debat over thema 'levendige binnenstad'
22.15 uur Pitches (1 minuut) over thema 'zorgzame stad'
22.30 uur Debat over thema 'zorgzame stad'
22.55 uur Slotwoord van 2 minuten voor iedere fractie
23.25 uur Sluiting, borrel in de koffiekamer.
De volgorde van de pitches en slotwoorden wordt bepaald aan
de hand van loting (iedere keer opnieuw).
De Eindbalans en het jaarverslag 2017 van het college zijn
onderliggende stukken voor het slotdebat. In de Eindbalans
blikt het college per thema terug op de afgelopen vier jaar.
Hier kunnen de fracties desgewenst op reageren tijdens het
slotdebat.
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Per abuis zijn de stukken met betrekking tot de Eindbalans en
het Jaarverslag 2017 opgenomen als stukken om over te
besluiten. Dat is echter niet de bedoeling! De agenda is hierop
aangepast. De stukken zijn nu als bijlage toegevoegd bij het
agendapunt 'slotdebat'. Zij staan als hamerstuk op de
raadsagenda van 20 februari. Uiteraard kunt u hierover op 20
februari anders besluiten.

Woensdag 14 februari:

3-radenbijeenkomst Parkschap De Biesbosch
Op woensdag 14 februari vindt een 3-radenbijeenkomst over
de governance van Parkschap De Biesbosch plaats. Dit is een
vervolg op de 3-radenbijeenkomst van 3 oktober 2017.
Op de agenda staan onder andere de kaders en de bestuurlijke
opdracht aan de nieuwe directeur en een kennismaking met de
nieuwe directeur.
De bijeenkomst vindt plaats op het Stadskantoor van
Dordrecht (vergaderzaal 1 – Johan de Witt) en begint om
19.30 uur. Naast de raad van Dordrecht zijn ook de raden van
Werkendam en Drimmelen uitgenodigd.

Donderdag 15 februari:

Presidium
Donderdag 15 februari is de laatste vergadering van het
Presidium voor deze raadsperiode. De vergadering start om
14.00 uur en wordt gehouden in vergaderkamer 5
(Stadskantoor).
De agenda is vandaag geplaatst in het RIS en iBabs.

