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Dam es en heren,
In de ze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:
Dinsdag 23 november:
raadswerkgroep Omgevingswet
Dinsdag 23 november k omt om 18.30 uur de
R aadswe rk groep O mgevingswe t bijeen in vergaderkamer 1
van he t Stadskantoor. (niet openbaar)
Dinsdag 23 november:
Presentatie herontwikkeling voormalige V&D -locatie
Voorafgaand aan de commissie Fysiek is er op 23
nove mber om 19.30 uur een korte presentatie voor de raad
ove r de herontwik keling van de voormalige V&D-locatie.
(nie t openbaar). Vanwe ge de aangescherpte corona-
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m aatregelen houden de deelnemers 1,5m afstand en is
m ax imaal één afgevaardigde per fractie aanwe zig.
Dinsdag 23 november:
Thema-bijeenkomst Jongeren en wapens
Dinsdag 23 november houdt de commissie Bestuur e n
m iddelen een thema-bijeenkomst over Jongeren e n
wape ns. Aanvang: 19.30 uur (!);
locatie : Be drijfsrestaurant Stadskantoor (3 e etage).
De ze vergadering is niet openbaar.
In ve rband met de aangescherpte corona-maatregelen
houden de deelnemers aan de ve rgadering 1,5m afstand
e n is m aximaal é én afgevaardigde per fractie aanwe zig.
Dinsdag 23 november:
Commissies Sociaal en Fysiek
De com missie Sociaal vergadert op 23 november in de
ge combineerde vergaderkamer 3 en 4, aanvang: 20.00 u.
De com missie Fysiek start om 20.00 uur in kamer 1 met
e e n niet-openbare bespre king met Staatsbosbeheer e n
W ate rschap Hollandse De lta over zwe mmogelijkheden bij
De Vie rsprong. Om 21.00u start de openbare ve rgadering.
Voor be ide vergaderingen geldt dat de deelnemers 1,5
m e te r afstand houden e n dat niet m eer dan één
afge vaardigde per fractie aanwe zig is. En is e r geen ruimte
voor pe rs en publiek. Zij k unnen meekijken 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
Woensdag 24 november: A uditcommissie
De Auditcommissie vergadert woe nsdag 24 november,
ve rgaderkamer 1 van het Stadskantoor, aanvang: 20.00
uur. O ok bij de ze vergadering geldt: 1,5m afstand en één
afge vaardigde per fractie; er is geen ruimte voor pers en

publiek. Zij k unnen meekijken via de live-stream van de
ge m eenteraad: dordre cht.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 Vaststellen Prognose Grondbedrijf 2021



R V 2e ve rzamelwijziging 2021



R V Vaststellen Be leidsnota garantstellingen e n
le ningen gemeente Dordrecht 2021



R V Ve rhogen huur- en e xploitatiebijdrage
Sportboulevard als gevolg van sportvrijstelling



R V Intre kken Verordening tot wijziging van de
Ve rorde ning inzake kwijtschelding gemeentelijke
be lastingen, vierde wijziging



R V Ee rste wijziging Havenverordening Dordrecht



R IB Aangaan Allonge II met Havenbedrijf R otterdam
N.V. inzake de Samenwe rk ingsovereenkomst II
Ze e havengebied Dordre cht



R IB Eige n bijdrage crisisopvang - Ve rordening
be schermd wonen e n opvang gemeente Dordrecht



Be antw. art. 40-vragen GewoonDordt Kiltunnel



Be antw. art. 40-vragen PVV Uitspraken we thouder
Stam inzake huisvesting statushouders

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

