DONDERDAGBRIEF 26 MAART 2020
Redactie
Harco Bakker
Griffie Dordrecht

Dames en heren,

T 078 770 2555
E
jc.bakker@dordrecht.nl

Vanwege het Corona-virus vinden raads- en commissievergaderingen in ieder geval tot en met 1 juni niet meer fysiek
plaats. Wel wordt alles op alles gezet om de vergaderingen zoveel
als mogelijk digitaal te laten plaatsvinden.
31 mrt

Adviescommissies

20.00u

31 mrt

VERVALT: Auditcommissie

wordt 21/4 19u

2 apr

Toelichting winnend

19.30u

3 apr

online

online

ontwerp Huis van Stad &

(niet

Regio (besloten)

openbaar)

VERVALT: Themadag raad

-

-

Commissievergaderingen dinsdag 31 maart
Gezien de positieve ervaringen van de vorige vergaderingen, gaan
we dinsdag opnieuw digitaal vergaderen met de adviescommissies.
Verbeterpunten worden zoveel als mogelijk doorgevoerd.
Aanvullende instructies hierover ontvangt u maandag via de mail.
De agenda's zijn vandaag gepubliceerd op het ris en op iBabs:
www.dordrecht.nl/ris
Auditcommissie verplaatst naar 21 april
De Auditcommissie van 31 maart is verplaatst naar dinsdag 21
april, 19.00 uur (online).
Toelichting winnend ontwerp Huis van Stad & Regio
De voorzitter van de onafhankelijke jury zal op donderdag 2 april
om 19.30 uur de raads- en commissieleden en het college
informeren over welk ontwerp wat hen betreft de winnaar van de

prijsvraag wordt. Dit gebeurt besloten, onder embargo. De 4
architectenbureaus worden wel vooraf geïnformeerd, maar het
embargo geldt tot 7 april omdat dan het college formeel besluit en
het naar buiten toe wordt gecommuniceerd.
Om 19.30 uur zal eerst via een besloten stream binnen Teams een
film worden getoond waarin de juryvoorzitter het winnend ontwerp
Huis van Stad & Regio bekend maakt en toelicht. Aansluitend is er
in diezelfde Teams-sessie de mogelijkheid om vragen aan de
juryvoorzitter te stellen.
Nadere technische instructies volgen volgende week.
Themadag 3 april vervalt
Zoals u allen zult begrijpen is de raadsbrede themadag die gepland
stond voor 3 april is afgelast in verband met het coronavirus.
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):
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Door een technische overgangsfase duurt het tijdelijk ongeveer een
week voordat stukken verschijnen op het RIS.

