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Dames en heren,
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.
15 apr

Gemeenteraad

14.00u

9 juni

Extra vergaderavond

20.00u

online

Gemeenteraad woensdag 15 april
De 'Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming' maakt
het mogelijk dat de raadsvergadering van 15 april digitaal plaats
kan vinden (via MS Teams). Aanvullende instructies ontvangt u
dinsdag via de mail. Publiek en pers kunnen de vergadering op de
gebruikelijke manier volgen via de live-stream.
Het Presidium heeft afgelopen maandag besloten de stand van
zaken met betrekking tot de corona-maatregelen toe te voegen aan
de agenda. Gezien de volle agenda heeft het Presidium tevens
geconstateerd dat de Cultuurnota en het Jaarverslag 2019 beter
eerst nog in de commissies besproken kunnen worden en op een
later moment ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd aan de
raad. Voorstellen hiertoe zullen ter vergadering bij het vaststellen
van de agenda worden ingediend.
De agenda en bijbehorende stukken zijn vandaag gepubliceerd op
het ris en op iBabs: www.dordrecht.nl/ris

Moties & amendementen
Afspraak is dat fracties hun moties en amendementen uiterlijk 24
uur voorafgaand aan de vergadering verspreiden. Voor motiesvreemd aan de orde van de dag geldt 48 uur. Voor spoedeisende
gevallen geldt geen termijn. Vooraf verspreide concept-moties
komen (vertrouwelijk) in iBabs. Fracties kunnen moties en
amendementen vooraf altijd ter advies voorleggen aan de griffie.
Extra vergaderavond: dinsdag 9 juni
Het Presidium heeft 9 juni aangewezen als extra vergaderdatum.
Het VNG-congres dat op deze dag gehouden zou worden, is
afgelast. Aan de hand van de agendavoorraden wordt later bepaald
of het een raads- of commissie-avond wordt. Verzoek aan een ieder
is 9 juni in de avond (vanaf 20.00 uur) hiervoor vrij te houden.
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 Vaststellen bestemmingsplan 1e Herziening Stadswerven,
locatie Woongebied deelgebieden 2, 4, 6 en 7



RV Startnotitie Toekomst Verenigingshallenplan (VHP)



RV Herzien subsidiebeleidskader en intrekken subsidiekader
kleine subsidies



RIB Huis van Stad en Regio, resultaat prijsvraag en proces



RIB Corona-maatregelen



RIB Regiovisie Geweld Hoort Nergens Thuis



RIB Voortgang Lokaal plan Jeugd 2019-2022



Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Ondersteunen getroffen
Dordtse ondernemers door Coronacrisis



Beantw. art. 40-vragen PVV Activiteiten Marketing Dordrecht



Beantw. Art. 40-vragen GL + PvdA Opvang minderjarige
asielzoekers

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

