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18.00u

31 aug

Zom e rbarbecue

19.00u

2 se pt

W e rk bezoek comm. Fysiek

19.00u

Digitaal

Dam es en heren,
In de ze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:
Dinsdag 31 augustus: Commissies, agendadeel
Dinsdag 31 augustus starte n om 18.00 uur (!) de
com m issies Sociaal, Fysiek en Be stuur en middelen met
e e n k orte vergadering (alleen agendadeel).
De ze vergaderingen zijn digitaal, via MS Teams. Voor het
publiek zijn de ve rgaderingen te bekijken via de livestre am van de gemeenteraad : dordrecht.raadsinformatie.nl
De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het
ris, zie : raad.dordre cht.nl
Digitaal vergaderen tot 20 september
Ge zie n de huidige coronamaatregelen zullen de commissies
voorlopig nog digitaal bijeenkomen, zoals ook voor het
zom errece s het geval was. Wel kan steeds é én commissieve rgadering in vergaderkamer 1 gehouden worden binnen
de re stricties van de corona-maatre gelen. Publiek en pers
volge n deze ve rgaderingen via de live-stream.
Mochte n de landelijk e maatregelen ve rsoepeld worden
(we llicht na 20 september) dan zal het Presidium bepalen
of fysiek ve rgadere n voor alle raads- en commissieve rgaderingen we e r m ogelijk is.

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

Dinsdag 31 augustus: Zomerbarbecue
Voor de jaarlijkse Zomerbarbecue op 31 augustus heeft de
Griffie e en k leine 100 aanmeldingen ontvangen. Alle
aanwe zigen zal gevraagd worden bij binnenkomst een
vaccinatiebewijs of testbewijs te tonen. Daarmee kan
buite n de anderhalve m eter worden losgelaten. Alle
de e lnemers hebben inmiddels e en mail ontvangen m et
nade re informatie. U bent we lkom vanaf 18.30 uur, om ca
22.00 uur is de afsluiting.
A uditcommissie verplaatst
De Auditcommissie van 1 september is verplaatst naar
dinsdag 14 september om 19.00 uur.
Werkbezoek commissie Fysiek
O p donderdag 2 september brengt de commissie Fysiek
e e n we rk bezoek aan e en aantal agrariërs in het
buite ngebied. Thema's voor het we rk bezoek zijn
biodiversiteit en m aaibeleid. Per fractie kan maximaal é én
pe rsoon deelnemen. Het programma is naar alle leden van
de commissie Fysiek gemaild.
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 de Nie uwe behandelvoorstellen:


R V Vaststellen grondexploitatie
Adm iraalsplein Zuidzijde



R IB Erratum Be stuursrapportage 2021



R IB Vaststellen 4e wijziging Legesverordening 2021



R IB Voortgang uitwe rking verkeerstructuurplan
Spuiboulevard e.o.

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat
stukken uit het college beschikbaar zijn voor de raad

