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

Dinsdag 11 december: commissies
Aanstaande dinsdag zijn de laatste reguliere
commissievergaderingen van 2018. Om al het werk gedaan te
krijgen, hebben twee commissies besloten eerder te starten.
Sociaal start om 18.00 uur en Fysiek om 19.00 uur. Om
19.30 uur vindt de hamerraad plaats, waarna de commissies
hun vergaderingen hervatten. B&M start direct na de
hamerraad om 19.45 uur.

Avondmaaltijd
Voor de commissie Sociaal - en de werkgeversdelegatie die om
17.30 uur vergadert - staat vanaf 17.15 uur een maaltijd klaar
(conform de afspraak dat bij vergaderingen, bijeenkomsten
etc. die eerder starten dan 19.00 uur, een maaltijd klaar
staat). Dit buffet zal zeker zal blijven staan tot 18.00 uur.

Woensdag 12 december: auditcommissie
Woensdag vergadert de auditcommissie vanaf 20.00 uur.

Ophalen kerstpakketten: 10 en 11 december
Medewerkers van de gemeente en ook raads- en
commissieleden, kunnen dit jaar zelf hun kerstpakket
samenstellen op de kerstmarkt van de gemeente in het
stadskantoor. Dit kan op maandag 10 december van 15.00 tot
18.00 uur en op dinsdag 11 december van 15.00 tot
20.00 uur.
Deze kerstmarkt wordt gehouden in het minitheater in de
kelder van het stadskantoor. Bij de ingang krijgt u bonnen die
ingewisseld kunnen worden voor cadeaus bij acht Dordtse
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ondernemers op de kerstmarkt. Zo stelt iedereen zijn eigen
kerstpakket samen.

Doneren (of een deel van de bonnen doneren) kan ook, door
de bonnen op de kerstmarkt in een doos te doen of door vooraf
een mail te sturen aan cj.franken@dordrecht.nl (met cc aan
p.vander.pot@dordrecht.nl).
Bent u niet in de gelegenheid naar de kerstmarkt te komen,
dan kunt u wellicht een fractiegenoot, een ander raads- of
commissielid of iemand van de griffie vragen dit voor u te
doen. Deze kan voor u een cadeaubon ophalen bij een van de
ondernemers die later kan worden ingewisseld in de
desbetreffende winkel.

Leertip: Beoordelingskaart voor raadsvoorstellen
De commissies behandelen in hun laatste vergadering nog
diverse raadsvoorstellen. De leertip van deze week is daarom:
Wat zijn de belangrijkste vragen die raadsleden zich kunnen
stellen bij het beoordelen van een raadsvoorstel?
Het antwoord staat op deze visualisatie.

Save the date: 5 februari, commissie-Deetman
Op dinsdag 5 februari 2019 presenteert de commissieDeetman haar rapport aan de raden van de Drechtsteden ná
de bijeenkomsten van de Drechtstedendinsdag. Naar
verwachting start dit om 20.00 uur. Alle raads- en
commissieleden zijn hiervoor uitgenodigd. Programma, locatie
etc. volgen nog. Voor nu enkel het verzoek de datum te
noteren in uw agenda.

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

RV Zienswijze geactualiseerde Begroting 2019 GR
Drechtsteden

•

RV Vaststellen wijziging GR Drechtsteden (13e
wijziging)

•

RV Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening
Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen

•

RV Intrekken Verordening Aangepast sporten in de
regio Drechtsteden 2013

•

RV Hondenbeleid NDB: vaststellen Verordening tot
wijziging van de Algemene plaatselijke verordening
Dordrecht, achtste wijziging

•

RIB Verhuizing dagopvang Leger des Heils

•

RIB Sportmonitor 2018

