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Dames en heren,
Vanwege Hemelvaartsdag verstuurt de griffie de
Donderdagbrief deze week op woensdag. Graag vragen we uw
aandacht voor het volgende:
Dinsdag 15 mei: afscheid wethouder Reynvaan
Raads- en commissieleden zijn welkom op de afscheidsreceptie
van wethouder Reynvaan. Zij is per 7 mei wnd. burgemeester
in Giessenlanden. De receptie vindt plaats van 16.30 tot 18.30
uur in de hal van het stadhuis.
Graag aanmelden via bestuursondersteuning@dordrecht.nl.
Cadeautip? Rinette Reynvaan houdt van groen en bloei en stelt
het op prijs wanneer u voor haar een extra plant of bloem voor
het raam, op het balkon, in uw tuin of omgeving zet.
Dinsdag 15 mei: introductiebijeenkomst p&c-cyclus
De laatste bijeenkomst van het introductieprogramma gaat
over gemeentefinanciën. Op 15 mei kunnen alle raads- en
commissieleden kennismaken met de concern-controller, de
accountant en andere hoofdrolspelers die betrokken zijn bij de
p&c-cyclus (kadernota, begroting, bestuursrapportage,
jaarverslag).
Doel van de avond is u nader te informeren over wat u de
komende jaren kunt verwachten, en over wat ieders en uw rol
is in de sturing en controle, en bij de inrichting van de p&ccyclus. Uiteraard is er ruimte voor vragen.
De bijeenkomst begint om 18.00 uur en duurt tot 19.45 uur. Er
wordt vooraf een buffet verzorgd (17.30 uur) en de
bijeenkomst vindt plaats in vergaderkamer 1 van het
Stadskantoor. Verhinderd? Vanwege het buffet ontvangen we
dan graag uw afmelding op raadsgriffie@dordrecht.nl of
telefonisch: (078) 770 8550.
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Dinsdag 15 mei: commissies
Om 20 uur starten volgende week dinsdag de
commissievergaderingen. De commissies bepalen in hun
agendadeel de bespreekstukken voor mei en juni, de laatste
vergaderingen voor het zomerreces.
Donderdag 16 en vrijdag 17 mei: tweedaagse presidium
Het presidium heeft de tweedaagse in Leeuwarden. De stukken
worden deze week geplaatst in iBabs. Ter informatie: voor het
presidium zijn er twee agenda's, de reguliere en het
kabinetsdeel. De kabinet-agenda bevat de vertrouwelijke
stukken, bijvoorbeeld omdat deze betrekking hebben op
personen.
Nieuwe stukken uit het college
De volgende stukken zijn deze week vastgesteld door het
college en verschijnen op het RIS (www.dordrecht.nl/ris). Op
15 mei besluiten de commissies in hun agendadeel over de
behandelwijze van de stukken:


Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan 8
herziening Dubbeldam, locatie Vissersdijk-West



Raadsvoorstel Vangnetuitkering 2017 Participatiewet



Raadsvoorstel Zienswijzen Begrotingen 2019
Gemeenschappelijke Regelingen



Raadsvoorstel Startnotitie uitwerking regionale
woonvisie



RIB Huisvesting Stichting DOOR

Uitnodiging vlootschouw Dordt in Stoom
Raads- en commissieleden ontvangen binnenkort een
uitnodiging (met partner) voor de vlootschouw van Dordt in
Stoom op vrijdagavond 25 mei. Aanmelden graag op
raadsgriffie@dordrecht.nl.
Nieuwe datum bezoek Havenbedrijf: 11 september
Het kennismakingsbezoek van raad en college aan
Havenbedrijf Rotterdam, aanvankelijk gepland voor 22 mei, is
uitgesteld naar dinsdag 11 september, tussen 15 en 19 uur.
Een nieuwe uitnodiging volgt binnenkort.

