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

Drechtstedendinsdag

17.00u

Papendrecht,
gemeentehuis

2 okt

Commissie Sociale

20.00u

Vk 1, SK

20.00u

Nieuwstraat

Leefomgeving
2 okt

Thema-bijeenkomst
Energietransitie

60-62

(commissie Fysieke
Leefomgeving)
Dinsdag 1 oktober: Drechtraad
De Drechtraad vergadert aanstaande dinsdag, 1 oktober,
in Papendrecht (gemeentehuis).
De agenda's en stukken zijn te vinden op het nieuwe RIS
van de Drechtraad:
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Vergaderingen
Woensdag 2 oktober: commissies
De commissie Bestuur en middelen vergadert woensdag
niet. De commissie Sociale Leefomgeving bespreekt onder
meer de Lokale nota gezondheid en de aanpak drugs.
De commissie Fysieke Leefomgeving heeft een themabijeenkomst over de Energietransitie in Cinema The
Movies, Nieuwstraat 60-62.
Grip op het begrotingsproces
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseert
in samenwerking met Jan Verhagen een reeks
bijeenkomsten over de grip en controle van raadsleden op
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de gemeente-financiën. Donderdag 3 oktober is er een
bijeenkomst in Dordrecht, zie voor aanmelding:
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/houd-grip-ophet-begrotingsproces
Agendering Rib's
Het Presidium heeft in de vorige vergadering gesproken
over de vergaderdruk en de onwenselijkheid van extra
vergaderingen. In dit kader is afgesproken dat
raadsinformatiebrieven in principe niet geagendeerd
worden, tenzij de helft+1 van de aanwezige fracties
bespreking nodig acht.
Herinnering!
Op 7 oktober vindt in de regio Zuid-Holland Zuid alweer
de vierde bestuurlijke bijeenkomst plaats over de
Omgevingswet. Centrale vraag van de avond is hoever we
in de regio willen gaan met de samenwerking. Zie
mailbericht van 2-9-2019 18:34 voor de uitnodiging voor
nadere informatie.
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 bestemmingsplan 2e herziening De
Staart, locatie Baanhoekweg 20

•

Beantwoorden artikel 40-vragen PVV en VSP
Prestatieafspraken met het Leger des Heils

•

Beantwoorden artikel 40-vervolgvragen PVV over
afvalverwerker Vink

•

Beantwoorden artikel-40 VVD Vragen over
structureel hoge winsten zorgbedrijven

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

