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Dam es en heren,
In de ze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:
29 sep

Ge sprektafels Sportparken

19.30u

Ene rgiehuis

C om missie Sociale Leefomgeving
30 sep

C om missie Fysieke Leefomgeving

20.00u

Sk , Vk 1

1 ok t

C om missie Be stuur en middelen

20.00u

Sk , Vk 1

Dinsdag 29 september: Gesprektafels Sportparken
O p dinsdag 29 september worden in het Energiehuis gesprekstafels
ge houden m et de betrokkenen sportbestuurders over het
Programma Sportpark en; aanvang: 19.30 uur.
I.v.m . de corona-richtlijnen is de deelname beperkt (één
ve rte genwoordiger per fractie).
De ze vergadering is niet toegankelijk voor publiek.
Woensdag 30 september: commissie Fysiek
Donderdag 1 oktober: commissie Bestuur en middelen
De ve rgaderingen van de adviescommissies vinden ook komende
we e k we e r plaats in aangepaste vorm in vergaderkamer 1 van het
Stadskantoor. Er is ge en ruimte voor publiek, we l voor de pers
(alle en op de perstribune), met inachtneming van de 1,5 meter. U
wordt ook allen verzocht de regels in acht te nemen e n alleen op de
toe gestane plaatsen te gaan zitten (met groene stip). Niet iedereen

k an aan de grote vergadertafel, daarom het verzoek slechts m et
é é n persoon per fractie aan de grote tafel plaats te nemen. De
ve rgaderingen worde n re chtstre eks uitgezonden via de live-stream
van de raad.
De agenda's en stukken voor de ve rgaderingen van komende we ek
zijn vandaag gepubliceerd op:
www.dordre cht.nl/ris

Onderzoek RKC digitale dienstverlening
De R e kenkamercommissie Dordrecht doet momenteel onderzoek
naar de digitale dienstverlening van de gemeente. Ook u bent
we lk om om deze korte digitale enquête in te vullen e n/of door te
sture n. Ga naar http://digitaaldordrecht.nl
Nieuwe stukken uit het college
De volgende stukken zijn deze we ek vastgesteld door het college en
(zulle n) ve rschijnen op het R IS (www.dordre cht.nl/ris):


R IB He rdenking 600 jaar Sint-Elisabethsvloed e n viering 800
jaar Stad



Be antw. art. 40-vragen PVV zorgelijke k wartaalcijfers inzake
ve rvoe r van gevaarlijke stoffen over het spoor



Be antw. art. 40-vragen PVV de historische Damiatebrug



Be antw. art. 40-vragen VVD onderzoek naar fouten
be strating



Be antw. art. 40-vragen PvdA invoering woonplicht
nie uwbouwwoningen (zelfbewoningsplicht/
antispeculatiebeding)

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

