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Dames en heren,

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

Graag vragen we ieders aandacht voor het volgende:

16 apr

B&M en Sociaal

20.00u

Kamer 1 en 3

16 apr

Fysiek

20.30u

Kamer 5

17 apr

Omgevingswet

20.00u

Bedrijfskantine

Dinsdag 16 april: commissies
Komende dinsdag vergaderen de commissies. B&M en Sociaal
starten om 20.00 uur; Fysiek om 20.30 uur.

Woensdag 17 april: themabijeenkomst Omgevingswet
Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in, een wet met grote
gevolgen voor o.a. de raad. Er moet tot die tijd nog veel
gebeuren. Daarom praten we alle raads- en commissieleden graag
bij over de belangrijkste veranderingen en waar we nu staan.
De bijeenkomst is op woensdag 17 april van 20.00 tot 22.00 uur
in de bedrijfskantine op het stadskantoor.

Eén jaar leeromgeving voor raadsleden
De digitale leeromgeving voor raadsleden bestaat één jaar. In de
leeromgeving zijn modules te vinden over allerlei onderwerpen;
van een algemene handleiding over hoe de Gemeentewet in
elkaar zit tot methoden om als raadslid grip te hebben op de P&Ccyclus van de gemeenteraad. Inmiddels zijn er meer dan honderd
modules. Naast de handreikingen, stappenplannen en
onderzoeken zijn er ook veel videocolleges te vinden over het
raadswerk. Hier te vinden: http://leeromgeving.raadsleden.nl.

Verhuizing binnen de griffie
Diverse griffiemedewerkers zijn deze week van plek gewisseld. Bij
binnenkomst zit de griffier voortaan links. De raadsadviseurs
zitten vanaf maandag rechts achterin met Joka, Hennie en Karin.
Zo zijn er kortere lijnen en kunnen we (nog) beter samenwerken.

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 1e Verzamelwijziging 2019

•

RV Ontwerpbegroting 2020 GR Gevudo

•

Beantwoording art.40-vragen (PvdA) Wachttijden
jeugdhulp

•

Beantwoording art.40-vragen (BVD)
Grondwaterpeilbeheersing

•

Beantwoording art.40-vragen (VSP, VVD, GroenLinks)
Toegankelijk maken Bilderbosgebied

•

Beantwoording art.40-vragen Natuurvriendelijke Wantijoever bij Schaerweide

Door een technische overgangsfase duurt het tijdelijk ongeveer
een week voordat stukken verschijnen op het RIS.

