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Dames en heren,

In deze brief gaan we in op de vergaderingen van komende week
en geven we u een update van de gevolgen van het Corona-virus
voor de vergaderingen van de raad en adviescommissies van de
raad. Komende week is er één vergadering:
26 mei

Debatraad

14.00u

online

Gemeenteraad dinsdag 26 mei
Volgende week vergadert de gemeenteraad via MS Teams. De
agenda's en bijbehorende stukken zijn vandaag gepubliceerd op het
ris en op iBabs: www.dordrecht.nl/ris
De vergadering is voor publiek te volgen via
dordrecht.raadsinformatie.nl
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. Maandag voor de raad zijn alle
(commissie)griffiers aanwezig.

Vergaderingen na 1 juni
Het Presidium heeft vorige week aangegeven een sterke voorkeur
te hebben voor debatraden in fysieke vorm vanaf 1 juni, uiteraard
met inachtneming van 1½ meter afstand. Het is nog niet bekend
waar de raadsvergaderingen vanaf 1 juni kunnen plaatsvinden. De
Griffie maakt momenteel een inventarisatie.
De adviescommissies blijven tot het zomerreces nog digitaal
vergaderen. Het streven is om na de zomer ook met de
adviescommissies weer fysiek bij elkaar komen; de Griffie werkt
hiervoor nog een plan uit waarover u ook via de mail bent
geïnformeerd.
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 Jaarstukken 2019



RV Startnotitie Herijking Toekomstvisie Sportparken



RIB Aanwijzen deel top 25 gemeentelijke monumenten



RIB Corona-maatregelen



RIB Visie Staart (afhandeling motie Natuurlijke
Wantijoevers)



RIB Stand van zaken herontwikkeling Colijnstraat, Van
Kinsbergenstraat en Speeltuinvereniging Wielwijk



Beantwoorden artikel 40-vragen PvdA Coronacrisis

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

