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

CTOO

16.00u

online

16 juni

Informatiebijeenkomst

18.45u

online

Kadernota 2021
16 juni

Adviescommissies

20.00u

online

17 juni

presentaties Thureborg

19.00u

online

en Overkamppark
17 juni

Commissie Grote Projecten

20.00u

online

18 juni

Extra vergadering

20.00u

Raadzaal

commissie B&M (besloten)

Stadhuis

Dinsdag 16 juni: CTOO
De Commissie van Toezicht op het Openbaar Onderwijs komt
aanstaande dinsdag bijeen. 16.00 uur, online via Teams.
Dinsdag 16 juni: Informatiebijeenkomst Kadernota 2021
Dinsdag 16 juni is er een informatiebijeenkomst over de Kadernota.
U kunt vanaf 18.45 uur deelnemen, via MS Teams, kanaal: Bestuur
en middelen. De stadscontroller en adviseurs P&C zijn aanwezig om
een toelichting te geven op de Kadernota en vragen te
beantwoorden. Zie bijlage voor de agenda.
Dinsdag 16 juni: Adviescommissies
Aanstaande dinsdag vergaderen de adviescommissies van de raad.
Start: 20.00 uur. 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.

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

Woensdag 17 juni: presentaties Thureborg en Overkamppark
Tussen 19.00 en 19.45 uur vindt via Teams een facultatieve sessie
van Grote Projecten plaats met twee presentaties over de
ontwikkelplannen voor Thureborg en Overkamppark-Overkampweg.
De presentaties worden vooraf in iBabs gepubliceerd. Tijdens de
sessie wordt door de ontwikkelaars de hoofdlijn toegelicht waarna
er, voor zover er tijd voor is, ruimte is voor enkele reacties. Overige
reacties kunnen daarna nog schriftelijk worden ingediend.
Woensdag 17 juni: commissie Grote Projecten
De commissie Grote Projecten vergadert woensdag 17 juni, start:
20.00 uur via MS Teams. Ook deze vergadering wordt uitgezonden
via de live-stream van de raad. Agenda en stukken zijn vandaag
gepubliceerd het ris en op iBabs; www.dordrecht.nl/ris.
Donderdag 18 juni: comm. Bestuur en middelen (besloten)
Donderdag 18 juni is er een extra vergadering van de commissie
Bestuur en middelen over de Essenhof. Deze vergadering vindt in
beslotenheid plaats in de Raadzaal van het Stadhuis. 20.00 uur.
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 Beantw. motie M14 Gemengd Amstelwijck is beter af



RV Vaststellen GREX Amstelwijck



RV Vaststellen GREX Amstelwijck



RV Prognose Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen 2020



RIB Bestemmingsplan verbrede reikwijdte Amstelwijck 2020



RIB Ontwikkelvisie Spoorzone



RIB Corona-maatregelen



RIB Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordt



Beantw. art. 40-vragen SP Planologische ontw. Oudland



Beantw. art. 40-vragen VSP Clubgebouw SC Amstelwijck

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

