De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot
de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 12 november 2019 in de RAADZAAL van
het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur.

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT
A.W. Kolff

1

Opening en vaststellen agenda, mededelingen

2

Terugkoppeling bezoek aan Dordrecht, Zuid-Afrika

3

Vaststellen van de notulen van de commissievergaderingen van 8 oktober en van de
raads- en commissievergaderingen van 15 oktober 2019

Stukken ter bespreking
4

Vaststellen Begroting 2020 (2480747)

5

Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 3
behorend bij Raadsinformatiebrief Huur- en Exploitatieovereenkomst, Publieke deel
Sportboulevard te Dordrecht (Ris 2491080) (2492339)
(Hamerstuk tbv agendapunt 8)

6

Vaststellen Optimalisatietraject Sportboulevard (2420074)

7

Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over
nadere informatie n.a.v. raadsvoorstel optimalisatie Sportboulevard (2491670)

8

Raadsinformatiebrief over Huur- en exploitatieovereenkomst Publieke deel
sportboulevard te Dordrecht (2491080)
Agendapunten 6 t/m 8 worden gezamenlijk besproken.
Het voorstel (agendapunt 6) is geagendeerd zonder specifieke politieke vraag.
Spreektijd per fractie: 5 minuten in eerste termijn, 2,5 minuut in tweede termijn.
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Hamerstukken
9

Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke
belastingen (derde wijziging) (2477626)

10

Vaststellen Verordeningen op de heffing en invordering van precariobelasting,
marktgeld en reinigingsrecht 2020 (2477614)

11

Vaststellen Verordeningen op de heffing en invordering van
onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting 2020
(2477592)

12

Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges 2020 (2477588)

13

Vaststellen eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van
reclamebelasting voor het Kernwinkelgebied in de Binnenstad van de gemeente
Dordrecht (2477583)

14

Vaststellen eerste wijziging van de Verordening BI-zones 'Handelskade', Dordtse Kil I,
II en Amstelwijck - West, 'Krabbepolder/Zeehaven (Zuid)' en
'Louterbloemen/Duivelseiland' (2477573)

15

Instemmen met de aanstelling van een Stadsdichter (2484050)

16

Opleggen van geheimhouding ten aanzien van bijlagen 2,3 en 4 behorende bij het
Raadsvoorstel Herbenoeming lid van raad van toezicht Johan de Witt-gymnasium (RIS
2491755) (2492288)
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