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In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:
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Stadhuis/
Stadskantoor

Debatraad
Komende dinsdag vergadert de gemeenteraad vanaf 14.00 uur in
de Raadzaal van het Stadhuis.
De agenda en stukken zijn deze week gepubliceerd in iBabs en op

https://www.dordrecht.nl/ris
Voordracht Jury Prijsvraag Huis van Stad en regio
Dinsdag 24 maart zal juryvoorzitter Jo Coenen het college en de
raad onder embargo informeren over welk plan de jury zal
voordragen als winnaar van de prijsvraag voor het ontwerp van het
Huis van Stad en regio. Deze besloten bijeenkomst wordt gehouden
op het Stadskantoor van 19.00 tot 20.00 uur.
Cursus 'Gemeenteraad, is dat wat voor mij?'
In september organiseert de Griffie opnieuw een cursus
'Gemeenteraad, wat voor mij?' voor inwoners van Dordrecht. Ook
voor raadsleden is er een rol weggelegd. Verzoek aan u is deze
avonden alvast in uw agenda te noteren:
-

3 september (19.00 – 22.30 uur Stadhuis)

-

10 september (19.00 – 22.30 uur Stadskantoor)

-

15 september (18.30 – 20.00 uur Stadskantoor)

De eerste avond (informerende avond in onze raadzaal) is de
medewerking van 3-5 raadsleden fijn, de tweede avond kunnen we
zeker 15 raadsleden gebruiken voor het begeleiden van 'fictieve
fracties' en de laatste bijeenkomst maken de deelnemers kennis
met de bestaande partijen en is het fijn als u goed
vertegenwoordigd bent. Later komen we met specifiekere informatie
en maken we afspraken wie wanneer een bijdrage kan leveren.
Zoals gezegd is het fijn als u vast tijd in uw agenda wilt reserveren.
Overzicht uitnodigingen
Op verzoek van verschillende raadsleden maakt de Griffie wekelijks
een overzicht van de uitnodigingen voor de huidige en komende
maand. Het gaat daarbij om de uitnodigingen van externe partijen
die via de Griffie zijn binnengekomen en aan u zijn doorgezonden.
Het overzicht treft u bij iedere Donderdagbrief en op het ris.
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 Afwegingen en focus gemeente Dordrecht inzake
Toekomst samenwerking in/met de Drechtsteden



RV Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening
Weeskinderendijk-Laan der VN, locatie Dokweg



RV Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Dordtse Kil,
locatie Kiltunnel



RV Vaststellen Verordening tot wijziging van de
Legesverordening 2020 (derde wijziging)



RV Budgetoverheveling 2019



RIB Evaluatie jaarwisseling 2019 - 2020 en de regionale en
landelijke ontwikkelingen



RIB Voortgang programma Samen tegen Armoede

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

