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Dam es en heren,
In de ze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:
19 de c

Ke rstre ce s van 19 tot e n met 3 januari

– 3 jan
6 jan

C om missies Sociaal en Fysiek

20.00u

Teams

Nieuw raadsinfosysteem Gemeente Oplossingen
O p 1 januari 2021 stapt de Dordtse raad over op een nieuw
raadsinformatiesysteem (RIS): GemeenteOplossingen.
Ve le n van u hebben al k ennis gemaakt met deze we bsite:
raad.dordrecht.nl
O ok iBabs m aakt plaats voor GemeenteOplossingen. Zij
bie den e en e igen vergaderapp, die gekoppeld is aan het
R IS. De ze app we rk t op dit moment overigens nog niet.
Tijde ns het re ces is de Griffie beperkt bereikbaar om
vrage n over het nieuwe R IS te beantwoorden (zie
hie ronder).
W at ge beurt e r met het oude RIS?
De informatie op het huidige R IS blijft beschikbaar via een
link op het nieuwe R IS. Het huidige 'oude R IS' (stukken
vóór 20 januari 2009) zal we l uit de lucht gaan. Stukken
blijve n via het archief altijd opvraagbaar.

Kerstreces
Van 19 december tot en met 3 januari is de raad met
re ce s. O ok de Griffie houdt in deze periode vakantie. W el is
de Griffie beperkt bereikbaar voor als u bijvoorbeeld
vrage n heeft over het nieuwe ris. Uw m ail aan
raadsgriffie@dordre cht.nl wordt gelezen op maandag,
dinsdag en woe nsdag van 12.30-16.30 uur. Dus 21, 22 e n
23 e n 28, 29 en 30 december.
*********************************************
De Griffie wenst u, ook in deze moeilijke tijden, een fijne
kerstperiode en een voorspoedig nieuw jaar.

*********************************************
Woensdag 6 januari: commissies Sociaal en Fysiek
W oe nsdag 6 januari ve rgaderen de commissies Sociaal e n
Fysie k. De commissie Sociaal houdt een thema-avond over
huise lijk gewe ld (plus agendadeel). De commissie Be stuur
e n m iddelen heeft geen vergadering op 6 januari.
Be ide vergaderingen worden gehouden in MS Teams. Voor
he t publiek zijn deze vergaderingen te volgen via de livestre am van de raad: dordre cht.raadsinformatie.nl
De agenda's en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het
(nie uwe ) ris: raad.dordre cht.nl

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):


R V Grondtransacties onderwijshuisvesting



R V Be le idskader nieuwe W et Inburgering



R V W ijziging van de gemeenschappelijke re geling
Schade vergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4



R V Noodkrediet W antijbad



R IB Last onder dwangsom inbrekerswe rktuigen e n
drugshandel



R IB Jongerenparticipatie in Coronatijd



R IB Stand van zaken opgave Zorgzame Stad



R IB W ijk aanpak C rabbehof aardgasvrij-klaar



R IB Aanvullende informatie Motie 'Ambitie en lef
voor studentenwoningen'



R IB W oningmarktanalyse, voorraadontwik keling
sociale huur e n verhuisketenonderzoek



R IB Voortgang Engelenburgerbrug



Be antwoorden artikel 40-vragen SP jaarverslag
2019 van gemeentearchivaris



Be antwoorden art. 40-vragen VVD
Sinte rk laasboekencollectie in de Bibliotheek AanZet



Be antwoorden art. 40-vragen GroenLinks Parkere n
Indische e n Vogelbuurt



Be antwoorden art. 40-vragen VVD + GL Nie uwe
Dordtse Biesbosch



Be antwoorden art. 40-vervolgvragen PvdA Rioolkast

