Nieuwe behandelvoorstellen
Behandelsuggesties verstrekt t/m 10 oktober 2019
1

Vaststellen Begroting 2020 (2480747)
Voorstel:Bespreking in de commissie staat geagendeerd voor 30 oktober.

2

Kenbaar maken van geen wensen en bedenkingen betreffende Actualiseren
bestuurlijke planner 2019 (2480771)
Voorstel:Heeft de commissie wensen en/of bedenkingen bij de voorgestelde
planner?

3

Vaststellen Dordtse paragraaf woonvisie "Goed Wonen in Dordrecht 2019-2031"
(2480777)
Voorstel:U wordt voorgesteld het raadsvoorstel te bespreken in een
gezamenlijke vergadering met de commissie Grote Projecten. Hier is door de
commissie Grote Projecten ook om verzocht vanwege de raakvlakken met de
woningbouwopgave. Voorziene datum voor de bespreking is woensdag 20
november.

4

Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan Stadspolders, locatie Loswalweg 2
(2464756)
Voorstel:Voor het sprekersplein heeft zich niemand gemeld. De vraag aan de
commissie is of het raadsvoorstel nu als hamerstuk naar de raad kan of sowieso
nog in de commissie moet worden besproken aan de hand van een politieke
vraag.

5

Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties GroenLinks en D66
aangaande de afname en het tekort aan sociale huurwoningen in Dordrecht
(2480709)
Voorstel:U wordt geadviseerd kennis te nemen van de gestelde vragen in
afwachting van een antwoord van het college. Daarbij is het advies het college te
verzoeken de vragen voor 20 november te beantwoorden zodat de antwoorden
kunnen worden betrokken bij de behandeling van de lokale woonvisie.

6

Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de SP fractie
over stikstofproblematiek (2479476)
Voorstel:U wordt voorgesteld deze antwoordbrief voor kennisgeving aan te
nemen.
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7

Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de PvdA fractie
inzake ontwikkelingen op de sociale woningmarkt (2481298)
Voorstel:U wordt voorgesteld deze antwoordbrief voor kennisgeving aan te
nemen. Desgewenst kunt u de antwoordbrief ook nog toevoegen aan de
bespreking van de lokale woonvisie in november.

8

Zienswijze ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (2470470)
Voorstel:U wordt voorgesteld de zienswijzebrief voor kennisgeving aan te
nemen.
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