
INGEDIENDE AGENDERINGSVERZOEKEN AGENDACOMMISSIE 26 APRIL

Agendapt
.

Onderwerp Indiener(s) Reactie griffie

24. Raadsinformatiebrief Mindervalidenroute 
Haniaspolder (toezegging 210928/T1)

GroenLinks, PVV, PvdA, VSP 
Partij voor de Dieren, Beter 
voor Dordt, Dordtse VVD, 
SP, Op Ons Eiland 

Steun van 9 fracties, dus agenderingsverzoek moet worden 
gehonoreerd. Voorstel is de gevraagde oordeelsvormende 
bespreking toe te voegen aan de agenda van 10 mei.

24. Raadsinformatiebrief Mindervalidenroute 
Haniaspolder (toezegging 210928/T1)

Dordtse VVD Op basis van bovenstaande agenderingsverzoek komt deze RIB al 
op de agenda. Dit verzoek van de VVD voegt eigenlijk alleen nog 
een politieke vraag toe waarbij het advies is die toe te voegen 
aan de oordeelsvormende bespreking. 

OVERIGE OPMERKINGEN/SUGGESTIES AGENDACOMMISSIE 26 APRIL

Agendapt
.

Onderwerp Opmerking Indiener(s) Reactie griffie

17. Brief van de heer Van Meel over 
het afhandelen bezwaarschrift 
mbt verkeersboetes

Graag kom ik, mede namens 
inmiddels al zo’n 15 andere 
binnenstadbewoners, komen 
inspreken om e.a. toe te lichten 
(moet nog een beetje verder 
flyeren zeg maar, maar het is een 
breed gedragen probleem)

De heer J. van Meel 
(binnenstadbewoner)

Advies is op de agenda van 10 mei een half 
uur te reserveren voor deze insprekers. 
In de spelregels DD is ook opgenomen dat 
de Agendacommissie een stuk 
beeldvormend agendeert als zich 
insprekers melden, ook al was het 
oorspronkelijke behandeladvies 'voor 
kennisgeving aannemen.'

35. Beantwoorden artikel 40-
vragen GroenLinks Stopzetten 
ontwikkeling windmolen 
Krabbegors

Zoals vorige week afgesproken 
stuur ik u hierbij per mail het 
verzoek, nav de agendering in de 
Agendacie. van 26 april as., om bij 
behandeling van de art.40 vragen 
windmolen Krabbegors GroenLinks 

De heer A. Bakker 
De heer J. de Keizer

Advies is op de agenda van 10 mei een half 
uur te reserveren voor deze insprekers. 
Zie ook bovenstaande punt.



te kunnen inspreken bij een 
vergadering van de Raad.  Het gaat 
om het inspreken van dhr. J. de 
Keizer en A. Bakker. 

39. Brief Commissariaat Media 
inzake Aanwijzen RTV 
Dordrecht als lokale publieke 
media

Ik verzoek deze brief aan te 
houden tot de volgende 
Agendacommissie omdat wij eerst 
nog een aantal technische vragen 
willen stellen.

Gewoon Dordt (Irene 
Koene)

Advies is dit verzoek te honoreren en deze 
brief terug te laten komen in de 
Agendacommissie van 10 mei. Dan zijn de 
technische vragen van Gewoon Dordt 
hopelijk reeds beantwoord en kunnen alle 
fracties deze extra informatie betrekken 
bij hun (her)overweging van het 
behandeladvies.


