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Dames en heren,
Graag vragen we uw aandacht voor het volgende:
Dinsdag 19 juni: gemeenteraad (kaderbrief 2019)
Komende dinsdag staat de kaderbrief 2019 centraal in de
gemeenteraadsvergadering, naast enkele andere
bespreekstukken. De raad start zoals altijd om 14 uur in de
raadzaal van het stadhuis. Woensdag 20 juni a.s. vanaf 20 uur
is gereserveerd als uitloopmogelijkheid voor de
raadsvergadering.
Jaarstukken 2017
De jaarstukken staan als hamerstuk op de agenda.
In de commissies Fysieke en Sociale leefomgeving is
aangegeven dat fracties geen behoefte hebben aan bespreking
van de jaarstukken in de raad. De vanuit Bestuur & middelen
aangekondigde woordvoering en moties worden ingebracht bij
de kaderbrief, zo is na afloop van de commissie besproken met
de desbetreffende fracties.
Moties en amendementen
Fracties worden verzocht de moties en amendementen die zij
dinsdag willen indienen in de raad, uiterlijk maandag 14 uur
per mail rond te sturen aan de raad, college en griffie (liefst via
de griffie). Dit ter voorbereiding voor alle fracties; conform de
geldende afspraken. Zoals besproken is de griffie beschikbaar
vooraf mee te denken over moties en amendementen, zowel
juridisch als inhoudelijk.
Diner
De cateraar van het stadhuis, Fles & Mes, biedt de
gemeenteraad dinsdag a.s. (eenmalig) een dinerbuffet aan.

T 078 770 4980
E d.coenen@dordrecht.nl

Het buffet vindt plaats in de Raedtskelder, tussen het middagen avondgedeelte van de vergadering.
Aanstaand reces
De raadsvergadering van komende week is de laatste van het
politieke seizoen. In de komende weken volgen nog het VNGcongres, een presidiumvergadering en een
Drechtstedendinsdag. Vanaf 9 juli t/m 24 augustus is het
reces. De griffie is dan ook enige tijd gesloten. Het nieuwe
seizoen start op 28 augustus met een agendadeel in elke
commissie en de zomerbarbecue.
Opleidingstip: Omgevingswet
Afgelopen dinsdag was er een workshop voor raad en college
over de gebiedsindeling van de Omgevingsvisie; een van de
nieuwe raadsinstrumenten uit de Omgevingswet. Door de
Omgevingswet gaat er veel veranderen voor raad, college en
inwoners; er moet anders gewerkt gaan worden. Laat je via
een aantal filmpjes informeren over wat de Omgevingswet is
en wat dit gaat betekenen voor ons raadswerk. Filmpjes:
https://omooc.nl/moocs/anders-werken-door-deomgevingswet/
Nieuwe stukken uit het college
De volgende stukken zijn deze week vastgesteld door het
college en verschijnen op het RIS (www.dordrecht.nl/ris):
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