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Dames en heren,
In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:
13 jan

Informatiebijeenkomst

19.00u

Eneco (besloten)
14 jan

Drechtraad

Stadhuis
Dordrecht

Va. 18.30u

Gemeentehuis
Zwijndrecht

15 jan

Hamerraad en commissies

20.00u

Digitale competentiescan raadsleden

Stadskantoor
online

Maandag 13 januari: toelichting verkoop Eneco (besloten)
Op maandag 13 januari is er toelichtingsbijeenkomst voor de
raadsleden (en commissieleden) van alle aandeelhoudende
gemeenten om het toelichtingsdocument en het eindresultaat van
het verkoopproces toe te lichten. Stadhuis Dordrecht, aanvang:
19.00u. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken worden
vanwege het besloten karakter verzocht om zich van te voren aan
te melden via deze webpagina: http://www.denhaag.nl/eneco én bij
de bijeenkomst een identiteitsbewijs ter verificatie te kunnen tonen
omdat de raadsleden uit verschillende gemeenten afkomstig zijn.
Dinsdag 14 januari: Drechtraad

Aanstaande dinsdag vergadert de Drechtraad in het gemeentehuis
van Zwijndrecht (Raadhuisplein 3). De agenda en stukken zijn te
vinden op het RIS van de Drechtraad:
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Vergaderingen

Woensdag 15 januari: Hamerraad en commissies
Woensdag begint de politieke avond met een hamerraad: 20.00
uur, vergaderkamer 1, Stadskantoor.
De vergaderingen van de adviescommissies vinden aansluitend
plaats, aanvang: 20.15 uur, Stadskantoor Dordrecht
Digitale competentiescan
Elke handeling als raadslid vraagt weer om andere vaardigheden.
Om in beeld te krijgen waar u als raadslid nog sprongen kunt
maken óf waar u al in excelleert, heeft de Nederlandse Vereniging
voor Raadsleden de competentiescan gemaakt. In 48 vragen krijgt
u een beeld van uw sterke en mindere punten:
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/al-uw-sterke-enzwakke-punten-in-beeld-met-de-competentiescan
De competentiescan is een zelftest. De resultaten kunt u direct
raadplegen. Deze resultaten zijn persoonlijk, alleen voor u zichtbaar
en zijn gekoppeld aan adviezen voor het volgen van
vervolgcursussen en -trainingen.
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 Afhandelen motie 'Mobiliteit en bereikbaarheid op koers'



RV Zienswijze voorstel nieuwe solidariteitsafspraken
jeugdhulp ZHZ



RV Ontwikkeling van de locatie Karel Doormanweg 4-8



Rib Voortgang wijziging GR Drechtsteden



Beantw. art. 40-vragen SP Communicatiebeleid van de
gemeente Dordrecht



Beantw. art. 40-vragen PvdA + Gewoon Dordt
Klimaatneutrale woningen (Dubbeldreef)

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

