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Graag uw aandacht voor de vergaderingen van komende week:
9 juni

Commissie Grote Projecten

20.00u

online

9 juni

Adviescommissies

21.00u

online

10 juni

Auditcommissie

20.00u

online

Extra commissieavond dinsdag 9 juni
Dinsdag 9 juni is er een extra online-vergaderavond voor de
commissies. Om 20.00 uur start de commissie Grote Projecten; om
21.00 uur starten de adviescommissies Bestuur en middelen,
Sociaal en Fysiek. De vergaderingen zijn online (via MS Teams) en
voor het publiek te volgen op de live-stream van de raad.
De agenda's en bijbehorende stukken zijn vandaag gepubliceerd op
het ris en op iBabs; www.dordrecht.nl/ris.
Woensdag 10 juni: Auditcommissie
Op woensdag 10 juni vergadert de Auditcommissie, 20.00 uur via
MS Teams. Ook deze vergadering wordt uitgezonden via de livestream van de raad.
Agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd het ris en op iBabs;
www.dordrecht.nl/ris.
Online informatiebijeenkomst governance jeugdhulp
Op 9 of 11 juni kunt u deelnemen aan de online
informatiebijeenkomst governance jeugdhulp Zuid Holland. De
uitnodiging is bijgevoegd bij deze Donderdagbrief.

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

Raadsvergadering juni en juli
Het Presidium heeft deze week besloten dat de raadsvergaderingen
in juni en juli zullen plaatsvinden in de Raadzaal van het Stadhuis.
De Griffie treft voorbereidingen om de inrichting aan te passen aan
de corona-vereisten. De vergadering vindt zonder publiek en pers
plaats. Deze kunnen via de livestream meekijken.
De commissievergaderingen in juni blijven nog via internet.
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 Actualiseren bestuurlijke planner 2020 (juni 2020)



RV Aanpak parkeer- en verkeersproblemen Oranje Wit



RV Ontwikkeling speelbos De Elzen



RV Vaststellen kaders en uitgangspunten doorontwikkeling
dagrecreatieterrein



Rib Corona-maatregelen



Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Uitbreiden uitrusting
Dordtse boa's met pepperspray en wapenstok



Beantwoorden artikel 40-vragen CU-SGP Behoud en
bescherming van bomen en bosschages



Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Sturing sociale
woningbouw RV Vaststellen Kadernota 2021

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

