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Dames en heren,
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E d.coenen@dordrecht.nl

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:

8 okt

Bezoek Omgevingsdienst

18u

OZHZ

8 okt

CTOO

19u

Kamer 2

8 okt

Commissies

20u

Kamer 1, 3, 5

9 okt

Commissie Grote Projecten

20u

Kamer 3

Dinsdag 8 oktober: bezoek Omgevingsdienst
De commissie Fysiek brengt vanaf 18 uur een bezoek aan de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aan Johan de Wittstraat
140. Vanaf 17.30 uur staat de maaltijd klaar.

Dinsdag 8 oktober: CTOO
De CTOO houdt om 19 uur (kamer 2) een voorbespreking van de
jaargesprekken met het SDL en OPOD de week erop.

Dinsdag 8 oktober: commissies
Komende dinsdag vinden vanaf 20 uur de drie commissies
plaats. Bestuur & middelen en Sociaal starten met een
gezamenlijk deel.

Woensdag 9 oktober: commissie Grote Projecten
Op woensdag vindt een besloten facultatieve bijeenkomst plaats
van de commissie Grote Projecten over bouwkosten en
referentieprojecten voor Huis van Stad en Regio (kamer 3).
Let op: de bijeenkomst is verplaatst van 20 naar 21 uur zodat
mensen de bewonersbijeenkomst over de Engelenburgerbrug
kunnen bijwonen (kamer 1, 19.30 uur).

Vergaderschema 2020
Het presidium heeft vorige week het vergaderschema voor 2020
vastgesteld. Dit wordt deze week verspreid per mail, wordt
dinsdag a.s. uitgedeeld bij de commissieavond en wordt
gepubliceerd op het RIS. Verzoek is om de vergaderdata alvast
te reserveren in de agenda.

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 logiesheffing

•

RV Goedkeuren jaarrekening 2018 Stichting Johan de
Witt-gymnasium

•

RV Vaststellen Verordening op de heffing en invordering
van leges 2020

•

RV Vaststellen eerste wijzigingen van de Verordeningen
BI-zones 'Handelskade', 'Dordtse Kil I, II en Amstelwijck
- West', 'Krabbepolder/Zeehaven (Zuid)' en
'Louterbloemen/Duivelseiland'

•

RV Vaststellen Verordening tot wijziging van de
Verordening op de heffing en invordering van
reclamebelasting voor het kernwinkelgebied in de
Binnenstad van de gemeente Dordrecht, eerste wijziging

•

RV Vaststellen Verordeningen op de heffing en
invordering van onroerendezaakbelastingen,
afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting 2020

•

RV Vaststellen Verordeningen op de heffing en
invordering van precariobelasting, marktgeld en
reinigingsrecht 2020

•

RV Vaststellen Verordening tot wijziging van de
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen
(derde wijziging)

•

RIB Maatregelen verkeersveiligheid Merwedestraat en
Oranjelaan

•

Beantwoording art.40-vragen (SP) Stikstofproblematiek

•

Beantwoording aanvullende art.40-vragen (VSP)
Verzilverlening

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

