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Dam es en heren,
In de ze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:
Geen Hamerraad op 30 november
De hamerraad van 30 november vervalt. Deze ve rgadering
past niet binnen het huidige (fysieke of digitale)
corona vergaderschema.
Dinsdag 30 november:
Commissies Sociaal, Bestuur en Middelen en Fysiek
Dinsdag 30 november ve rgaderen de commissies Sociaal,
Be stuur en Middelen en Fysiek. De commissies vinden
vooralsnog fysiek plaats binnen de geldende Coronaregels
(1,5 m eter afstand, 1 aanwe zige per fractie, geen
publiek/pers). Wellicht wijzigt dit na de persconferentie van
vrijdagavond. Hier komen wij dan maandag bij u op te rug.
De com missie Sociaal vergadert in de R aadzaal van het
Stadhuis. In het Stadskantoor zijn twe e ve rgaderzalen

ge schikt voor het ve rgaderen binnen de corona-regels. Hier
ve rgaderen de commissies Bestuur e n Middelen e n Fysiek.
Ge ïnte resseerden kunnen meekijken via de live-stream van
de ge meenteraad: dordrecht.raadsinformatie.nl
De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het
ris, zie : raad.dordre cht.nl
Raadskalender komende periode
Bijge voegd bij deze Donderdagbrief ontvangt u een
ove rzicht van de raadsbije enkomsten e n uitnodigingen voor
de k omende periode.
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 Voorbereidingskre diet herontwik kellocatie
Stadskantoor e.o



R V C ontroleplan, controleprotocol e n normenkader
2021 gemeente Dordrecht



R V Instemmen met gewijzigde invulling
opschortende voorwaarde k redietvotering t.b.v. de
be drijfsverplaatsing van firma Dolderman



R V Vaststellen Verordening starterslening gemeente
Dordre cht, 1e wijziging



R V Vaststellen Nota O nderhoud Kapitaalgoederen
Ge m eente Dordre cht



R IB Te rinzagelegging ontwe rpbestemmingsplan 8e
he rzie ning Schil, locatie Huis van Stad en Regio



R IB Huisvesting statushouders e n opvang
asie lzoekers

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

