De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot
de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 13 oktober zal plaatsvinden via digitaal
vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 14.00 uur.
De vergadering wordt publiekelijk uitgezonden via internet en kan worden teruggekeken via
https://dordrecht.raadsinformatie.nl.

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT
A.W. Kolff

1

Opening en vaststellen agenda

2

Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 22 september, de
commissievergaderingen van 8, 9, 15, 16 en 17 september en de commissie Grote
Projecten van 23 september 2020.

Hamerstukken
3

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet inzake Huis van Stad en Regio
(2618321)

4

Kennis nemen van het Rekenkamerrapport 'Belevingsonderzoek naar Wegafsluitingen'
(2620978)

5

Vaststellen bestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat
(2587506)

Stukken ter kennisname
6

Raadsinformatiebrief over Ambitiedocument Spoorzone Zwijndrecht-Dordrecht 90%
versie (2595765)

7

Raadsinformatiebrief over Resultaten Groenblauwe visie en risicodialoog
klimaatadaptatie (2618581)

8

Raadsinformatiebrief over herdenking 600 jaar St-Elisabethsvloed (600 SEV) en
viering 800 jaar Stad (800 STAD). (2622672)

9

Raadsinformatiebrief inzake beantwoorden motie 181218/M5 Ambitie en lef voor
studentenwoningen (2584544)

10

Raadsinformatiebrief over Beantwoorden motie M15 - Senioren willen ook wonen
(2615366)
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STUKKEN TER BESPREKING
11

Kennisnemen van de concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden en
aandachtspunten, wijzigingen en/of aanvullingen kenbaar te maken (2593830)
Na het staken van de stemmen op 22 september, stemt de raad opnieuw over
Amendement A2 en A3A en het raadsvoorstel en ook over motie M2 en M4; debat
vindt niet meer plaats (geen spreektijd).

12

Raadsinformatiebrief met beantwoording technische vragen m.b.t. parkeren en
parkeertarieven Middenzone Gezondheidspark (2612689)

13

Raadsinformatiebrief over Parkeren Gezondheidspark en Sportboulevard Dordrecht
(2584540)

14

Antwoordbrief artikel 40-vragen van fractie VSP en SP inzake Parkeren
Gezondheidspark en Sportboulevard (2611407)
De agendapunten 12, 13 en 14 worden gezamenlijk besproken. De bespreking beperkt
zich tot de (in elk geval door de SP) aangekondigde motie(s). Spreektijd: 2 minuten.

15

Vaststellen inhoudelijke en procesmatige kaders inzake ontwikkeling speelbos De
Elzen (2595754)
De bespreking beperkt zich tot de beslispunten 1 en 4 uit het ontwerp raadsbesluit:
het al dan niet realiseren van een zwemfaciliteit en hoe om te gaan met de financiële
consequenties daarvan. Spreektijd: 2 minuten.
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