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Dam es en heren,
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Dinsdag 17 november: RKC Kick off meeting
De R e kenkamercommissie organiseert in voorbereiding op
he t onderzoek naar het beleid rond sportaccommodaties,
e e n online kick off meeting op dinsdag 17 november om
19.00 uur, via MS Teams. De RKC neemt u, samen met het
onde rzoeksbureau Mulier, mee in de opzet, invulling en
planning van het onderzoek. Na een k orte presentatie is er
ruim te om vragen te stellen aan het onderzoeksteam.
W ilt u hie r bij zijn, geef dit dan door via
S.Khadje@dordrecht.nl of m.damen@dordrecht.nl
Zodra u zich aanmeldt, wordt u toegevoegd aan de MS
Te ams groep. Wij sturen de link naar het groepsgesprek
via MS Te ams apart naar u toe.

Dinsdag 17 november: adviescommissies Sociaal,
Fysiek en Bestuur en middelen
Aank omende dinsdag komen de adviescommissie van de
raad we e r digitaal bij e lkaar via MS Teams. Deze
ve rgaderingen starten om 20.00 uur. De vergadering is
voor pe rs en publiek live te volgen via de live-stre am van
de raad.
De agenda en stukken zijn vandaag gepu bliceerd op het ris
e n op iBabs; www.dordre cht.nl/ris.
Woensdag 18 november: commissie Grote projecten
W oe nsdag aanstaande ve rgadert de commissie Grote
proje cte n, aanvang: 20.00 uur. Ook deze vergadering is in
MS Te ams en wordt uitgezonden via de live-stream op
dordre cht.raadsinformatie.nl.
O ok voor deze vergadering zijn de agenda en stukken
vandaag gepubliceerd op het ris en op iBabs.
Woensdag 18 november: informatieavond COVID-19
W oe nsdag 18 november van 20.00 tot 21.30 uur houdt de
Ve iligheidsregio voor de twe ede m aal e en digitale
raadsinformatieavond over C OVID-19. R aadsleden k unnen
zich tot uiterlijk maandag 16 november aanmelden via de
m ail: bestuursondersteuning@vrzhz.nl
Ve rm e ld in de mail uw naam, gemeente, mailadres en
e ve ntuele vragen die u wilt stellen.
He t huidige ve rantwoordingsdocument vindt u hier:
www.zhzve ilig.nl/algemeen/verantwoordingsdocument/

A anmelden VNG nieuws
W ilt u nie uwsberichten van de VNG ontvangen? U k unt zich
daarvoor zelf aanmelden op: vng.nl/artikelen/vngwe e k overzicht. Via deze link kunt u zich zowe l voor de
le de nbrieven als voor de nieuwsbrieven aanmelden.

Stukken uit college met vertraging
In de Donderdagbrief m elden wij we lk e stukken deze we e k
worde n aangeleverd door het college. Nie t al deze stukken
zijn binnen e en we ek beschikbaar. Meestal komt dit omdat
de stukken nog aanpassing behoeven. Vandaar dat we in
he t onderstaande schema toevoegen we lke stukken na
aanpassing worde n doorgezonden. Deze zijn voorzien van
e e n (a).
Nieuwe stukken uit het college
De volgende stukken zijn deze we ek vastgesteld door het
colle ge en (zullen) verschijnen op het R IS
(www.dordre cht.nl/ris ):


R V Principebesluit toekomstige samenwe rking
Dre chtste den gemeenten (a)



R V He rijk ing e n intensivering programma Samen
te ge n Arm oede (a)



R V Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening
Sm itswe g, locatie West



R V Vaststellen Auditplan, controleprotocol e n
norm enkader 2020 gemeente Dordre cht



R IB Bibob-beleidslijn gemeente Dordrecht (a)



R IB Inrichting parkeerterrein C ornelis d e Wittstraat,
hote lterrein



R IB Ve rslag van de gemeentearchivaris omtrent het
toe zicht op de informatiehuishouding van de
ge m eente Dordrecht 2019



R IB Ene rgie-ambities e n de financiering van HVC



R IB Voortgang proces afwe ging tot
k apitaalverstrekking aan Stedin Groep NV



R IB Voortgang Dordtse O nderwijsvisie '20-'30 (a)



R IB R enovatie zwe mbad De Dubbel (a)



Be antwoorden artikel-40 vragen PvdA N.a.v.
ve rwe rving van zwe mbad De Dubbel (a)



Be antwoorden artikel-40 vragen CDA Aankoop
zwe m bad De Dubbel (a)



Be antwoorden artikel-40 vragen GroenLinks
Aank oop zwe mbad De Dubbel (a)



Be antwo orden artikel 40-vragen VSP+SP n.a.v. een
publicatie van het ASZ over de raadsbehandeling
van he t parkeren in de raad van 13-10-2020



Be antwoorden artikel 40-vragen PVV
Ve ntilatiesystemen Dordtse scholen



Be antwoorden artikel 40-vragen VVD Leefbaarheid
de e l Sterre nburg (a)

Door een technische overgangsfase duurt het tijdelijk
ongeveer een week voordat stukken verschijnen op het
RIS, voor aan te passen stukken (a) soms langer dan een
week.

