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Dames en heren,
In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:

Dinsdag 3 september: Drechtraad
De Drechtraad vergadert dinsdag 3 september. 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 4 september: commissies & zomerbarbecue
De eerste activiteit na het reces is een korte
commissievergadering op woensdag 4 september met alleen
agendadeel (vanaf 18 uur), gevolgd door de traditionele besloten
zomerbarbecue (vanaf 19 uur) voor genodigden. De uitnodiging
heeft u ontvangen. Aanmelden voor de barbecue is niet meer
mogelijk.

Woensdag 11 september: themabijeenkomst gemeenteraad
Onderwerp is deze keer de Omgevingswet. Deze wet gaat op 1
januari 2021 in en heeft grote gevolgen voor de raad. Tijdens
eerdere bijeenkomsten bent u vooral geïnformeerd over de inhoud
en gevolgen van de Omgevingswet. Tijdens de themabijeenkomst
van 11 september gaan we concreet oefenen met de nieuwe rollen
en verantwoordelijkheden van de raad. Dit zal gebeuren aan de
hand van een concrete Dordtse casus: klimaatadaptatie versus de
woningbouwopgave.

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

Geannuleerd: werkbezoek HVC 12 september
Voor donderdagavond 12 september stond een werkbezoek
gepland van de commissie Fysiek aan HVC (Baanhoekweg). Deze
kan helaas niet door gaan. Met HVC wordt gezocht naar een
nieuwe datum in het najaar.

Aanmelding nieuwsbrief Rekenkamercommissie
De RKC-nieuwsbrief is pas geleden verstuurd. Dit gaat voortaan
via een nieuw systeem waardoor alle raads- en commissieleden
zich opnieuw moeten aanmelden. Doe dit alsnog om het laatste
nieuws niet te missen. Let op: vergeet niet om de aanmelding te
bevestigen via de bevestigingsmail. De link naar het
aanmeldformulier voor de nieuwsbrief van het RKC:
https://dordrecht.email-provider.nl/f/ssqflydgc4vk.

Nieuwe stukken uit het college
De eerste reguliere collegevergadering is op 3 september. Voor nu
zijn er geen nieuwe stukken. Tijdens het reces zijn enkele art.40vragen beantwoord door de burgemeester die op het RIS staan.

