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Dam es en heren,
In de ze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:
13 ok t

Ge m eenteraad

14.00u

MS Te ams

14 ok t

Inloop Begroting

19.00u

MS Te ams

14 ok t

Auditcommissie

20.00u

MS Te ams

15 ok t

C om m. Grote Projecten

20.00u

MS Te ams

Dinsdag 13 oktober: gemeenteraad
De raadsvergadering van dinsdag 13 oktober wordt
ge houden via MS Teams. Aanvang: 14.00 uur. De agenda
e n bijbehorende stukken zijn vandaag gepubliceerd op het
ris e n op iBabs: www.dordre cht.nl/ris
De ve rgadering is voor publiek te volgen via
dordre cht.raadsinformatie.nl
Motie s & amendementen
Afspraak is dat fracties hun moties e n amendementen
uite rlijk 24 uur voorafgaand aan de ve rgadering
ve rspre iden. Voor m oties -vreemd geldt 48 uur. Voor
spoedeisende gevallen geldt geen te rmijn. Vooraf
ve rspre ide concept-moties k omen (vertrouwe lijk ) in iBabs.
Fractie s k unnen moties en amendementen vooraf altijd ter
advie s voorleggen aan de griffie. Maandag voor de raad
zijn alle (commissie)griffiers aanwe zig.

Form ats voor moties en amendementen zijn te vinden op
www.dordre cht.nl/ris onder het k opje: Gemeenteraad.
(!) Graag ook uw aandacht voor het feit dat de in te dienen
m oties en amendementen voor de vergadering digitaal en
onde rtekend worden aangeleverd bij de griffier (via de
m ail).
Woensdag 14 oktober: inloopsessie Begroting
W oe nsdag 14 oktober k unt u alleen deelnemen aan een
te chnische inloopsessie over de Begroting. Digitaal via MS
Te ams van 19.00 tot 20.00 uur. De afdeling P&C zal e en
k orte uitleg geven bij de belangrijk ste aandachtspunten bij
de ze Be groting, daarna is er ruimte voor vragen.
De ze vergadering wordt niet uitgezonden.
Woensdag 14 oktober: A uditcommissie
O p woe nsdag 14 oktober vergadert de Auditcommissie,
digitaal via Teams. Aanvang: 20.00 uur.
De ve rgadering is voor publiek te volgen via
dordre cht.raadsinformatie.nl
Donderdag 15 oktober: commissie Grote Projecten
Donderdag 15 oktober is er e en e xtra vergadering van de
com m issie Grote Projecten, ook deze vergadering is
digitaal via Teams e n voor publiek te volgen via de livestre am. Aanvang: 20.00 uur.
De agenda's en bijb ehorende stukken voor de
ve rgaderingen voor k omende we ek zijn vandaag
ge publice erd op het ris e n op iBabs: www.dordre cht.nl/ris
Nieuwe stukken uit het college
De volgende stukken zijn deze we ek vastgesteld door het
colle ge en verschijnen op het R IS www.dordre cht.nl/ris :


R V Vaststellen Be groting 2021



R V Noodlening W antijbad



R IB Se ptembercirculaire 2020



R IB C orona ma atre gelen



R IB C irculaire Economie



Be antw. art. 40-vragen PVV Aanpassen
afvalinzamelingsbeleid



Be antw. art. 40-vragen VVD Straatintimidatie de
stad uit

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

