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Dames en heren,

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

Graag vragen we ieders aandacht voor het volgende:

29 apr-

Meireces

10 mei
14 mei

WGD RKC-vrz

18.15

Kamer 12

14 mei

RKC-aftrap

19.00

Kamer 11

Afvalbeheer
14 mei

Commissies

19.30/20u

Kamers 1, 5

15 mei

Thema cultuurbeleid

20.00

Energiehuis

Komende twee weken: meireces
De raad heeft de komende twee weken reces. In het reces
vinden geen raads- en commissiebijeenkomsten plaats. Ook de
Drechtraad vergadert niet.

Bezetting griffie
Tijdens de recesweek is de griffie dun bezet maar gewoon
bereikbaar. De eerstvolgende Donderdagbrief verschijnt op
donderdag 16 mei.

Dinsdag 14 mei: commissies
In de week na het reces vinden op dinsdag de commissies
plaats. De commissie Bestuur & Middelen heeft een
Themabijeenkomst Levendige Binnenstad in het
bedrijfsrestaurant.
Let op: commissie Sociaal start om 19.30 uur.

Dinsdag 14 mei: werkgeversdelegatie
De werkgeversdelegatie van de raad - Kitty Kruger, Wim van der
Kruijff en David Schalken – vergadert vanaf 18.15u (kamer 12,
inclusief maaltijd). Agendapunt is onder meer de eerste honderd
dagen van de nieuwe RKC-voorzitter.
Dinsdag 14 mei: start RKC-onderzoek afvalbeheer
De RKC nodigt raads- en commissieleden uit voor de aftrap van
onderzoek naar het Dordtse afvalbeleid. Een actueel vraagstuk
waar de gemeente in 2020 belangrijke keuzes in moet gaan
maken inzake een nieuw inzamelsysteem waarmee landelijke
doelstellingen gehaald moeten worden. Per mail is een
uitnodiging + toelichting verstuurd. De startbijeenkomst vindt
plaats van 19 tot 20 uur in kamer 11.

Woensdag 15 mei: aftrapbijeenkomst nieuw cultuurbeleid
De commissie Sociaal heeft woensdag 15 mei een
themabijeenkomst in het kader van nieuw cultuurbeleid. Met de
bijeenkomst starten raad en college gezamenlijk de ontwikkeling
van nieuw beleid. Ook diverse maatschappelijk-culturele
partners worden uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats in het
Energiehuis vanaf 20 uur.

Donderdag 16 en vrijdag 17 mei: tweedaagse presidium
Het presidium gaat op tweedaagse naar Veenendaal, op
donderdag en vrijdag 16 en 17 mei. Nadere informatie wordt
uiterlijk een week voor de tweedaagse gepubliceerd.

Maandag 13 mei: begroting 2020 DG&J, OZHZ en VRZHZ
Op 13 mei verzorgen de directeuren van de gemeenschappelijke
regelingen Dienst Gezondheid en Jeugd, Omgevingsdienst en
Veiligheidsregio een informatieavond voor alle raden over de
begroting 2020 en de jaarrekening 2018 (Papendrecht, 19-22
uur). Een mail hierover is verstuurd op 2 april. Aanmelden kan
via https://forms.gle/Qz7EAYcid8jagMM59.
De organisatie is er op geattendeerd dat maandagavonden niet
handig zijn voor de Dordtse raad vanwege de fractieavonden.

Start nieuwe secretaris/onderzoeker RKC
Maandag 13 mei start Mara Damen als de nieuwe
secretaris/onderzoeker van de Rekenkamercommissie (RKC), zij
volgt hiermee Femke Lagerveld op.

Mara heeft brede werkervaring, onder andere in communicatie
en ict, binnen de Drechtsteden en in het bedrijfsleven. Samen
met medewerker Sylvia Khadjé vormt Mara het team dat de RKC
ambtelijk ondersteunt vanuit de griffie.
RKC-voorzitter Steven Oostlander en griffier Anneloes Wepster
zijn zeer verheugd met de komst van Mara.

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 Bestemmingsplan 4e herziening Sterrenburg, locatie
Deimospad 21

•

RV Ontwikkeling van het gebied 'scholencluster
Noordendijk'

•

RV Vaststellen Huisvestingsverordening gemeente
Dordrecht

•

Startnotitie Opgave Duurzame Stad 2019-2022

•

RIB Verantwoording ENSIA 2018

•

RIB Stand van zaken Dordtpas

•

RIB Prijsvraag Huis van de Stad en Regio in relatie tot
gebiedsontwikkeling Spuiboulevard

•

Beantwoording art.40-vragen (CDA) Relatie
leveringskosten warmtenet met ontwikkeling gasprijs

•

Beantwoording art.40-vragen (D66, VSP) Uitvoering
Toekomstvisie Sportparken

•

Beantwoording art.40-vragen (SP) Tekort aan
verkeersregelaars voor een goed een veilige organisatie
van de avondvierdaagse Dordrecht

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

