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Dames en heren,
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12

Gemeenteraad

14u

Stadhuis

Voorbespreking CTOO

13u

Jachtkamer

nov
12
nov
13

Stadhuis
Evt. uitloop Gemeenteraad

20u

Stadhuis

CTOO

19.30u

Joh. De Witt-

nov
14
nov

gymnasium

Dinsdag 12 november: gemeenteraad
Aanstaande dinsdag debatteert de raad over de Begroting 2020
en het Optimalisatietraject Sportboulevard. Voor wat betreft de
begrotingsbehandeling geldt:

•
•
•
•

Spreektijd eerste termijn: 7 minuten per fractie
(exclusief interrupties)
Gebruikelijke spreekvolgorde bij behandeling
P&C-stukken
Inclusief indienen moties en amendementen
Spreektijd college: 5 minuten,
wethouder Financiën: 10 minuten

Als de vergadering dinsdagavond niet kan worden afgerond,
zal deze worden voortgezet op woensdag 13 november vanaf
20 uur.

Informatiebijeenkomst afsluiting Wantijbrug
Op woensdag 13 november van 19.00-20.00 uur is er een
ingelaste informatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden
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over de aangekondigde afsluiting van de Wantijburg.
Rijkswaterstaat geeft een nadere toelichting en beantwoordt uw
vragen. De locatie wordt nog naar u gecommuniceerd. Dit hangt
af van of die avond nog nodig is voor afronding van de debatraad.

CTOO
De commissie van Toezicht op het Openbaar Onderwijs vergadert
donderdag 14 november om 19.30 uur bij het Johan de Wittgymnasium (Oranjepark 11). De voorbespreking van deze
vergadering is op dinsdag 12 november om 13.00 uur in de
Jachtkamer, Stadhuis.

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 Reactie op regionaal risicoprofiel en wensen voor
beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

•

RV Voorbereidingskrediet herontwikkeling Stadskantoor
e.o.

•

RV Actualisatie Plan Essenhof

•

Startnotitie Uitstel doordecentralisatie
onderwijshuisvesting POSO

•

Startnotitie ten behoeve van Wegennota 2020-2024

•

Beantwoorden artikel 40-vragen VSP + SP
Tariefsverhoging betaald parkeren op het
Gezondheidspark

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

