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In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:

2 juli

Drechtraad

20u

Dordrecht

3 juli

Commissies

Divers

1, 3 en 5

Dinsdag 2 juli: Drechtraad
De Drechtraad vergadert dinsdag 2 juli. De stukken zijn te vinden
op het RIS van de Drechtraad:
https://webdiensten.drechtsteden.nl/pls/idad/!mozegemmb_risportaal.toonpagina?F_PAGINA=1250

Agenda en stukken zijn te vinden door aan de rechterkant te
klikken op de vergaderdatum.

Woensdag 3 juli: commissies
Woensdag vergaderen de drie commissies over de kadernota
(reflectie op de algemene beschouwingen) en enkele andere
bespreekpunten. De aanvangstijden van de commissies wisselen.
Sociaal en B&M starten om 19 uur; Fysiek om 19.30 uur.

Reflectie algemene beschouwingen
Opzet is dat fracties kunnen voor hun woordvoering kunnen
putten uit: de algemene beschouwingen van andere partijen,
ingediende moties & amendementen, en knelpunten,
beleidswensen en onzekerheden uit de kadernota.

Indeling commissies
Om in de drie commissievergaderingen niet van de hak op de tak
te springen, worden fracties verzocht volgende week dinsdag
uiterlijk 12.00 uur aan te geven waarover ze willen spreken. Op
basis van alle gespreksonderwerpen maken we een inhoudelijke

indeling voor de drie commissies. Streven is dat met deze indeling
de wethouders ook bij hun onderwerpen kunnen zijn. Met een
indeling willen we ook commissievoorzitters in de gelegenheid
stellen evt. woordvoering te doen.

Donderdag 4 juli: bezoek Feyenoord City
Raads- en commissieleden zijn uitgenodigd voor een bezoek aan
(het toekomstige) Feyenoord City. Er wordt gezorgd voor
busvervoer van Dordrecht naar Rotterdam en terug en het
programma is inclusief catering. Dit werkbezoek dient ter
oriëntatie en inspiratie in het dossier ‘Herontwikkeling sportpark
Krommedijk’. Nog niet aangemeld? Zie de mails van 11 en 20 juni
of klik hier.

Dinsdag 16 juli: gebruikerstest nieuwe RIS
Onderdeel van het traject om een nieuw raadsinformatiesysteem
te ontwikkelen, is een test met gebruikers: raads- en
commissieleden. Bedoeling is om te ervaren of het RIS en de
nieuwe vergaderapp voldoende ondersteuning bieden aan de raad
en om aandachtspunten mee te geven aan de ontwikkelaars. Een
uitnodiging voor de test is verstuurd per mail op 28 mei. Wil je
meedoen? Meld je aan bij raadsgriffie@dordrecht.nl.
De test vindt plaats op 16 juli vanaf 20 uur op het stadskantoor.

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 Zesde wijziging Dienst Gezondheid GR & Jeugd

•

RV Prognose Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen

•

RV Vaststellen bestemmingsplan 150kV-ondergronds
kabeltracé Dordrecht Merwedehaven–Alblasserdam

•

RIB Banenontwikkeling

•

RIB Parkeren in de bouwopgave van Dordrecht, nota
parkeernormen Dordrecht 2019

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

