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Dam es en heren,
In de ze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:
19 jan

Voorgesprek C TOO

1845u

Teams

19 jan

Evaluatie comm. Fysiek

19.00u

Teams

19 jan

Advie scommissies Bestuur e n

20.00u

Teams

m iddelen, Fysiek en Sociaal
20 jan

C TO O Jaargesprek OPOD

19.00u

Teams

21 jan

Inte rvisie voorzitters

20.00u

Teams

Nieuw raadsinfosysteem Gemeente Oplossingen
Sinds 1 januari 2021 we rk t de Dordtse raad met het
raadsinformatiesysteem (RIS) van GemeenteOplossingen:
raad.dordrecht.nl. De ve rgaderapp (die met de poppetjes
aan e en tafel) is ook gekoppeld aan dit ris.
De informatie op het oude R IS blijft beschikbaar via een
link op het nieuwe R IS.
O p dit m oment worden e r nog we rk zaamheden verricht
aan het R IS ter ve rbetering. Uw vragen e n opmerkingen
k unt u uiteraard altijd stellen/teruggeven aan de Griffie.
Dinsdag 19 en woensdag 20 januari: CTOO
O p dinsdag 19 januari heeft de C TOO een voorbespreking
(nie t openbaar) met de accounthouder voor het
jaarge sprek m et het Ste delijk Dalton Lyceum (SDL).
Aanvang:18.45 uur, via MS Teams.
O p woe nsdag 20 januari staat het jaargesprek tussen
C TO O en OPOD gepland. Aanvang: 19 uur, via MS Teams.

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

Dinsdag 19 januari:
commissies Bestuur en middelen, Sociaal en Fysiek
Dinsdag 19 januari ve rgadere n de adviescommissies van
de raad, aanvang 20.00 uur. De vergaderingen worden
ge houden in MS Teams. Voor het publiek zijn deze
ve rgaderingen te volgen via de live-stream van de raad:
dordre cht.raadsinformatie.nl
De agenda's en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het
(nie uwe ) ris: raad.dordre cht.nl
Woensdag 20 en maandag 25 januari:
Raadsavond Transitievisie Warmte
Aanstaande woe nsdag en k omende maandag zijn e r twe e
ide ntieke avonden over Transitievisie W armte (TVW). U
k unt zelf een k euze maken òf en op we lk e avond u
aanwe zig wilt zijn. Tijdens de avond wordt o.a. uitgelegd
wat de TVW is, wat de raden wordt gevraagd om vast te
ste lle n en hoe het participatietraject m et bewoners e n
be drijve n e r uit ziet. O ok wordt inbreng opgehaald over de
ge zamenlijke uitgangspunten. De uitnodiging e n een
conce ptnotitie van uitgangspunten vindt u op het R IS.
Donderdag 21 januari: intervisie voorzitters
O p donderdag 21 januari is er e en intervisiebije enkomst
van de commissievoorzitters waarin onderlinge e rvaringen
e n ide eën over he t voorzitterschap worde n uitgewisseld.
Aanvang:20.00 uur, via MS Teams (besloten bijeenkomst).
Nieuwe stukken uit het college
De volgende stukken zijn deze we ek vastgesteld door het
colle ge en (zullen) verschijnen op het R IS
(raad.dordre cht.nl) bij: Nie uwe behandelvoorstellen op de
age nda voor de e erstvolgende commissievergadering.


R V Uitgangspuntennotitie samenwe rking
Dre chtste dengemeenten



R V Zie nswijze begrotingswijziging
Se rvice organisatie Jeugd ZHZ 2021



R IB C orona maatregelen (12 januari 2021)



R IB Vaststellen twe e de wijziging van de
Le ge sverordening 2021



Be antwoorden artikel 40-vragen CDA Houtstook –
houtrook – luchtkwaliteit

