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Dam es en heren,
In de ze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:
29 juni

W e rk groep Omgevingswe t

18.45u

Teams

29 juni

Te chnische sessie GR Sociaal

19.00u

Teams

29 juni

Advie scommissies

20.00u

Teams

Kade rnota 2022
30 juni

Infoavond Covid VR ZHZ

19.30u

Teams

30 juni

C om missie Grote Projecten

20.00u

Vk 1

Dinsdag 29 juni: raadswerkgroep Omgevingswet
De raadswe rkgroep Omgevingswe t vergadert dinsdag van
18.45 – 19.45 uur via MS Teams (niet openbaar). Agenda
e n stukken zijn gepubliceerd op het RIS raad.dordrecht.nl.
Dinsdag 29 juni: technische sessie Sociaal
Dinsdag 29 juni heeft de commissie Sociaal om 19.00 uur
e e n te chnische bespreking over de GR Sociaal. Deze
be spreking is via MS Teams.
Dinsdag 29 juni: adviescommissies Kadernota 2022
Dinsdag 29 juni vindt in de adviescommissies Sociaal,
Fysie k e n Be stuur & m iddelen het debat plaats over
onde rwe rpen uit de Kadernota 2022. Fracties k unnen nog
tot (uite rlijk) maandagochtend 9.00 uur aan de Griffie
doorgeven we lke onderwe rpen zij we nsen te bespreken; op
m aandagochtend zal de Griffie een schema opstellen met

de onderwe rpen onderverdeeld naar de drie commissies en
de ze m aandagmiddag verspreiden.
De ze vergaderingen zijn digitaal (MS Teams); a anvang:
20.00 uur. De ve rgaderingen zijn te bekijk en via d e livestre am van de raad: dordre cht.raadsinformatie.nl
Voor de agenda e n stukken, zie: raad.dordrecht.nl
Woensdag 30 juni: informatieavond VRZHZ Covid-19
Alle raadsleden hebben e en uitnodiging ontvangen van de
Ve iligheidsregio ZHZ voor de vijfde digitale
R aadsinformatieavond over de stand van zaken van de
C O VID-19 crisis. W oensdag 30 juni 19.30-20.30 uur; zie de
uitnodigingsmail voor ve rder informatie. Deze bijeenkomst
wordt live uitgezonden op:
https://www.zhzve ilig.nl/publicaties/livestre am-2/
Woensdag 30 juni: commissie Grote Projecten
De com missie Grote Proje cten vergadert a.s. woe nsdag
vanaf 20.00 uur fysiek in ve rgaderkamer 1 op het
stadskantoor. Belangrijk ste bespreekonderwe rpen zijn de
stand van zaken van het project Huis van Stad & R egio e n
de Monitor bouwe nde stad per 1 april 2021.
De ze vergadering is te bekijken via de live-stream van de
raad: dordre cht.raadsinformatie.nl
De agenda en stukken voor deze vergadering zijn
ge publice erd op het ris: raad.dordre cht.nl.
A anmelden zomerbarbecue dinsdag 31 augustus
Vorige we e k heeft u per m ail de uitnodiging gekregen voor
de zomerbarbecue op dinsdag 31 augustus. Alle raads- en
com m issieleden zijn –met partners- van harte we lkom bij
de ze (besloten) samenkomst. U kunt zich aanmelden bij
Karin de Graaf via: k.de.graaf@dordre cht.nl.
U wordt nadrukkelijk verzocht dit te doen vóór 17 juli. Er
is alle en plek voor m ensen die zich hebben aangemeld.
He e ft u een speciaal dieet? Graag dit ook aan Karin

doorgeven. Uiteraard vindt de BBQ binnen de dan geldende
corona -normen plaats.
Vanaf 1 juli niet meer roken in rookruimtes
O p last van het Rijk moeten met ingang van 1 juli alle
rook ruimtes in (semi-) publieke e n openbare gebouwe n
ve rdwijne n. Vanaf 1 juli worden dan ook de rookruimtes
binne n het Stadskantoor en het Stadhuis opg eheven. In
alle panden bestond al een algemeen rookverbod.
Vragenlijst RKC Corona onderzoek
De R e kenkamercommissie vraagt alle raads- e n
com m issieleden vijf vragen te beantwoorden in het kader
van he t Corona onderzoek. Heeft u nog niet gereageerd op
de m ail van de R ekenkamercommissie, geef dan vandaag
(donderdag) uw re actie. Morgen sluit de enquête. Met uw
re spons ve rhoogt u de waarde van het onderzoek.
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:


R V Grondexploitatie k avel 2F Leerpark



R V Inzet van landelijke
coronacompensatiepakketten op Sociaal Domein



R V Prognose Egalisatiereserve Parkeervoorz n. 2021



R V Burge rinitiatief wijk raad Sterre nburg



R IB Aangaan ve rkoop e n re alisatieovereenkomst
O ranje park



R IB Be noemen openbare ruimte voormalig terre in
brandwe er O ranje park



R IB Voortgang nieuwbouw Huis van Stad en Regio



R IB Dordrecht Academy



Be antwoorden aanvullende artikel 40 -vragen VVD
Huisve sting statushouders

