
Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR en MIDDELEN wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 8 september 2021 zal 
plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20:00 uur.

De vergadering wordt uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via 
https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,
J.C. Bakker

Voorzitter: M. Merx
Portefeuillehouders: W. Kolff, M. Burggraaf, P. Sleeking

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur en Middelen van 31 augustus 
2021

3 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4 Instemmen met aanpak Public Affairs Dordrecht 

Toelichting:
De bespreking van dit onderwerp richt zich op de vragen: moeten er extra 
middelen worden uitgetrokken om de lobbykracht van de gemeente te 
versterken? En: welke rol kan de raad spelen in het lobbydossier?

5 Instemmen met Smart Society Dordrecht

Toelichting:
De bespreking richt zich op de volgende vragen: hoe zit het met de koppeling 
van gegevens van burgers en ondernemers? hoe zit het met de veiligheid en 
de grote afhankelijkheid van technologische bedrijven en de grote invloed van 
de overheid? hoe voorkom je een nieuwe Toeslagenaffaire door toenemende 
gebruikmaking van algoritmes?

6 Actualiseren bestuurlijke planner 2021/2022

Toelichting:
De commissie bespreekt de Bestuurlijke planner in relatie met het thema 
werkdruk en de uitvoeringscapaciteit van het gemeentelijk apparaat.

7 Raadsinformatiebrief Thema werkdruk

NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
8 Aanvragen krediet aanleg parkeerterrein Businesspark Amstelwijck ten 



behoeve van een regionale vaccinatielocatie

Toelichting:
U wordt voorgesteld het raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.

9 Overeenkomsten wooncomplex Prof. Langeveldlaan Leerpark

Toelichting:
De vraag is of de commissie dit voorstel wil bespreken of wellicht zonder 
bespreking gelijk als hamerstuk naar de raad kan sturen. 

10 Artikel 40 vragen RvO fractie CDA Dordrecht over vergunningverlening 
coffeeshop t'Geeltje

Toelichting:
U wordt voorgesteld kennis te nemen van de vragen in afwachting van 
beantwoording door het college.

AGENDADEEL
11 Termijnagenda

TENSLOTTE
12 Rondvraag

13 Sluiting

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het 
uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de 
privacywetgeving.


