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Graag vragen we ieders aandacht voor het volgende:

23 apr

Werkgroep Sociaal

12u

Vergaderkamer 1

23 apr

Gemeenteraad

14u

Raadzaal

Dinsdag 23 april: gemeenteraad
De raad vergadert dinsdag vanaf 14 uur in de raadzaal van het
stadhuis.

Moties & amendementen
Afspraak is dat fracties hun moties en amendementen uiterlijk
24 uur voorafgaand aan de vergadering verspreiden. Voor
moties-vreemd aan de orde van de dag geldt 48 uur.
De gewoonte is dat deze laatste betrekking hebben op
spoedeisende zaken. Fracties kunnen moties en amendementen
vooraf altijd ter advies voorleggen aan de griffie.

Aanbieding burgerinitiatief Bankastraat Veilig
Bewoners van de Bankastraat bieden voorafgaand aan de
raadsvergadering het burgerinitiatief Bankastraat Veilig aan. De
burgemeester neemt dit in ontvangst als voorzitter van de raad.
Het burgerinitiatief wordt door de bewoners inhoudelijk
gepresenteerd in de commissie Fysieke Leefomgeving van 14
mei.

Dinsdag 23 april: werkgroep Investeringsplan sociaal
domein
De tijdelijke werkgroep Investeringsplan sociaal domein komt
dinsdag voor het eerst bij elkaar, van 12 tot 13.30 uur in

vergaderkamer 1 op het stadskantoor (inclusief lunch). De
werkgroep bestaat uit leden van de commissie Sociaal.

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&C-cyclus 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.

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 Vaststellen Verordening Jeugdhulp Dordrecht

•

RIB Uitkomst onderzoek toegang wijk Wilgenwende

•

RIB Een kansrijke, veilige en gezonde start

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

