Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 24 maart 2020 zal
plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.
De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden
teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl
De Commissiegriffier,
M. den Boer
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Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2

Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 18 februari 2020

3

Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4

Burgerinitiatief met verzoek om groene geluidsschermen langs de N3 ter hoogte van
de wijk Dubbeldrecht voor het tegengaan van geluidsoverlast (2273288)
Het burgerinitiatief is op 8 oktober 2019 in de commissie besproken. Alle vragen die er
toen nog waren zijn nu door het college van een reactie voorzien. Het is aan de
commissie om op basis hiervan tot een advies aan de raad over het burgerinitiatief te
komen.

Agendadeel
5

Stand van zaken Moties
De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de moties
waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te
nemen van het overzicht.
Vragen en opmerkingen bij het overzicht graag vooraf mailen naar de
commissiegriffier. Dan kunnen de verzamelde vragen en opmerkingen in de
vergadering gemakkelijker worden afgehandeld.

6

Stand van zaken Toezeggingen
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De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de toezeggingen
waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te
nemen van het overzicht.
Vragen en opmerkingen bij het overzicht graag vooraf mailen naar de
commissiegriffier. Dan kunnen de verzamelde vragen en opmerkingen in de
vergadering gemakkelijker worden afgehandeld.

7

Nieuwe behandelvoorstellen (behandelwensen vooraf per e-mail indienen)

8

Agenderingsverzoek SP over zwerfafval
De vraag is welke fracties zich in het agenderingsverzoek van de SP kunnen vinden.
Eventuele vragen over het verzoek graag vooraf rechtstreeks aan de SP-fractie stellen.
Voor agendering is steun nodig van een meerderheid van het aantal aan de
vergadering deelnemende fracties.

9

Rondvraag

10

Sluiting
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