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

Informatieavond

20.00u

Teams

Transitievisie Warmte
(facultatief e n zelfde als 21-1)
26 jan

R aadsvergadering

14.00u

Teams

27 jan

Informatieavond VR Covid

19.30u

Teams

27 jan

Auditcommissie

20.00u

Teams

28 jan

Te chn. sessie Stadspolderring

18.45u

Teams

28 jan

C om missie Grote Projecten

20.00u

Teams

Maandag 25 januari:
Raadsavond Transitievisie Warmte
Aanstaande maandag wordt voor de twe ede k eer de
inform atieavond over Transitievisie Warmte gehouden.
He e ft u de avond afgelopen we e k gemist, dan kunt u
de sgewe nst maandag deelnemen. Tijdens de avond wordt
o.a. uitgelegd wat de Transitievisie Warmte is, wat de
rade n wordt gevraagd om vast te stellen e n hoe het
participatietraje ct met bewoners en bedrijve n e r uit ziet.
O ok wordt inbreng opgehaald over de gezamenlijke
uitgangspunten. De uitnodiging e n e en conceptnotitie van
uitgangspunten vindt u op het R IS.

Dinsdag 26 januari: raadsvergadering
Dinsdag 26 januari ve rgadert de gemeenteraad. Aanvang:
14.00 uur. De ve rgadering wordt gehouden in MS Teams.
W ij volge n de ontwik kelingen rondom de avondklok e n
k om en er indien nodig bij u op te rug.
Voor he t publiek is de vergaderingen te volgen via de livestre am van de raad: dordre cht.raadsinformatie.nl
De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het
ris: raad.dordrecht.nl
Motie s & amendementen
In verband met het digitale karakter van de
vergadering wordt iedere fractie verzocht de moties
en amendementen zoveel als mogelijk vóór de
vergadering ondertekend bij de griffier aan te
leveren.
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 aan de orde van de dag
ge ldt 48 uur. Voor spoedeisende gevallen geldt geen
te rm ijn. Vooraf ve rspre ide concept-moties k omen
(ve rtrouwe 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.
Woensdag 27 januari:
Digitale informatieavond VRZHZ COVID
W oe nsdag 27 januari bent u allen we lkom om deel te
ne m en aan de digitale informatieavond van de
ve iligheidsregio ZHZ over C OVID. De link voor deelname
he e ft u reeds ontvangen via de mail.
Aanvang: 19.30 uur (einde: 21.00 uur) via Teams.

Woensdag 27 januari: A uditcommissie
W oe nsdag vergadert de Auditcommissie. De vergadering
wordt ge houden in MS Teams. Aanvang: 20.00 uur.
Voor he t publiek is de vergadering te volgen via de livestre am van de raad: dordre cht.raadsinformatie.nl
De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het
ris: raad.dordrecht.nl

Donderdag 28 januari:
Technische sessie revitalisering Stadspolderring
Donderdag 28 januari is e r e en technische sessie (niet
ope nbaar) van de commissie Fysiek te r voorbereiding op
de inhoudelijke bespreking, op 3 februari, van de R IB
R e vitalisering Stadspolderring. Aanvang: 18.45 uur via
Te ams (einde: 19.45 uur).
Donderdag 28 januari: Commissie Grote Projecten
O p de agenda van de commissie Grote Projecte n staat
pre se ntatie en vragenronde over de Ontwikkelvisie
Spoorzone. Dit ter voorbere iding van de inhoudelijk e
be spreking hiervan in commissie Grote Proje cten van 18
m aart. 20.00 uur via Teams.
Voor he t publiek is de vergaderingen te volgen via de livestre am van de raad: dordre cht.raadsinformatie.nl
De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het
ris: raad.dordrecht.nl

Informatiebijeenkomst Groeiagenda
Dinsdag 2 februari bent u allen uitgenodigd voor de
re gionale informatiebijeenkomst over het
Uitvoe ringsprogramma Groeiagenda 2021. De vergadering
is in Te ams van 19.30 – 21.00 uur.
Le t op! aanmelden kan tot 28 januari via:
groe iagenda@dordrecht.nl.
Ve rm e ld in de mail duidelijk uw naam.

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 O pzet Culture el Platform e n Ne twe rk
Am ateurkunst



R V Le ningovere enkomst ten behoeve van
zonnepanelensysteem Stichting Vorrinklaan



R IB Actie plan "Samenwe rk en aan Sociale Stabiliteit"
2020-2022



R IB Aanwijzen van de zogenaamde C rabbeheul als
ge m eentelijk monument



R IB De cembercirculaire 2020



R IB Voortgang implementatie Omgevingswe t



R IB Stand van zaken Mantelzorgbeleid 2020



R IB Samenwe rk ingsagenda VGZ en gemeenten
re gio Dre chtsteden, Alblasserwaard en
Vijfhe e renlanden



R IB Be antwoorden motie 200415/M1 'meting
ge luidsoverlast N3' (fase 1)



R IB Be antwoorden vragen RIB Visie Staart (motie
Natuurlijk e W antijoevers)



Be antwoorden rappel artikel 40-vervolgvragen PvdA
R ioolkast – gemaal

