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Dames en heren,
Graag vragen we uw aandacht voor het volgende:

Dinsdag 12 juni: workshop Omgevingsvisie
Voor alle raads- en commissieleden: dinsdag 12 juni is er een
workshop 'Gebiedsindeling Omgevingsvisie.' Dit is een mooie
kans voor raads-, commissie-, en collegeleden om aan de
voorkant mee te praten over welke gebiedsindeling de nieuwe
omgevingsvisie voor Dordrecht straks krijgt. In welke gebieden
gaan we grootschalige woningbouw bijvoorbeeld concentreren?
Hoe verhouden economie, veiligheid, gezondheid en wonen
zich tot elkaar?
Na de zomer stelt de raad de gebiedsindeling formeel vast,
maar in het kader van de Omgevingswet is het goed dat raad
en college in een vroeg stadium hierover met elkaar (in
workshopvorm) van gedachten wisselen.
Locatie en tijd: dinsdag 12 juni, 18.15 tot 19.45 uur in
vergaderkamer 1. Vanaf 17.45 uur staat warm buffet klaar.

Dinsdag 12 juni: commissies kaderbrief + jaarstukken
De commissies bespreken dinsdag a.s. vanaf 20 uur de
kaderbrief 2019 en de jaarstukken 2017. Vanwege de
verkiezingen bevat de kaderbrief geen beleidskaders, enkel
een financieel kader. Het presidium heeft daarom besproken
dat dit jaar de begroting het belangrijkste inhoudelijke
sturingsmoment is voor de raad.
De commissies worden voorgesteld de jaarrekening niet te
behandelen als apart agendapunt, maar om deze te betrekken,
als input, bij bespreking van de kaderbrief. Dit omdat de
jaarstukken komen van het vorige college en er ook een
slotdebat over is gevoerd.
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Naast kaderbrief en jaarstukken debatteren de commissies ook
over enkele andere bespreekstukken.

Woensdag 13 juni: commissievergaderingen
Richting afronding van het politiek seizoen, hebben de
commissies Fysiek en Sociaal komende week een tweede
vergaderavond. Deze starten om 20 uur.
Voorafgaand vergadert de auditcommissie van 19 tot 20 uur.

Woensdag 13 juni: afscheid Karin Lambrechts
Voormalig wethouder Karin Lambrechts houdt haar
afscheidsreceptie op woensdag 13 juni, tussen 16.30 en 18.30
uur in Den Witten Haen (Groenmarkt 19b). Raads- en
commissieleden zijn allen uitgenodigd; aanmelding is gewenst
(bestuursondersteuning@dordrecht.nl). Karin stelt het op prijs
als mensen bij wijze van cadeau een bijdrage doneren aan de
High Five Foundation. Dit kan ter plekke in een bus of digitaal.

Opleidingstip: e-learning Financiën
Volgende week staat onder andere de kaderbrief op de
commissieagenda's. Welke plaats heeft deze in de planning &
control-cyclus van de gemeente? Welk effect heeft de
kaderbrief uiteindelijk op de begroting?
De e-learning Financiën neemt je uitgebreid mee in hoe de
gemeentelijke financiën in elkaar zitten. Voor de kaderbrief is
vooral onderdeel 5 relevant (waar en wanneer heb ik invloed
als raadslid?).
De e-learning Financiën is hier te vinden:
https://leerplatformraadsleden.nl/ELearning/Financien/story_html5.html

Nieuwe stukken uit het college
De volgende stukken zijn deze (en vorige) week vastgesteld
door het college en verschijnen op het RIS
(www.dordrecht.nl/ris):
•

Raadsvoorstel Kiezen, Sturen, Verantwoorden (dit stuk
staat dinsdag a.s. direct geagendeerd voor bespreking
in commissie Bestuur & middelen.)

