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Dames en heren,
Hierbij ontvangt u de nieuwe vergaderstukken. De bundel bevat onder andere de
agenda voor de Middagraad van 24 juni 2014, de laatste raadsvergadering voor het
zomerreces.
Middagraad 24 juni 2014
Gezien de omvang van de agenda heeft het Presidium besloten de zomer BBQ te
verzetten van dinsdag 24 juni 2014 naar maandag 30 juni 2014. Dit creëert
ruimte om aanstaande dinsdag ook in de avond te vergaderen. Excuses aan een
ieder die als gevolg van deze wijziging niet mee kan eten of verhinderd is. Per
brief zijn alle genodigden hierover geïnformeerd.
De eerstvolgende vergaderingen van de commissies zijn op 9 september 2014.
Gelet op de ruime tussenliggende periode zijn de raadsinformatiebrieven van het
college - die regulier besproken zouden worden als nieuwe behandelsuggestie in
de commissie - eenmalig weer op LIS van de gemeenteraad gezet. Mocht u een
van deze brieven willen bespreken in de commissie, dan wordt u verzocht deze
door te geleiden naar de betreffende commissie.
Eerder heeft u van uw collega de heer Portier per mail een brief ontvangen van
de AbvaKabo over de brandweer voertuigbezetting. Deze brief is toegevoegd aan
het dossier 'indienen zienswijze begroting 2015 Veiligheidsregio ZHZ' (RIS
1279542).
Als hamerstuk staat nogmaals op de agenda 'De Kroon verzoeken voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch zaken ter onteigening aan te wijzen'. Aan RIS-dossier
1263970 is een oplegnotitie toegevoegd waarin de reden hiervoor is toegelicht.
Als hamerstuk staan tevens het vaststellen van de zienswijzen bij de begrotingen
2015 van de Veiligheidsregio en het Parkschap de Biesbosch op de agenda. De
zienswijzen die op verzoek van de adviescommissie zijn aangepast, zijn opgenomen in de betreffende RIS-dossiers (1279542 en 1292909).
Ook aan het dossier van hamerstuk 'Afgeven ontwerpverklaring van bedenkingen
voor de start van de procedure voor het oprichten van 4 windmolens in het gebied Dordtse Kil IV' is een brief toegevoegd. De omgevingsdienst legt namens GS
op verzoek van de commissie uit waarom ze geen formele uitgebreide M.E.Rprocedure heeft doorlopen (RIS 1289146).
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Twee raadsvoorstellen die pas na de laatste commissievergadering aan de raad
zijn aangeboden, zijn als bespreekstuk aan de agenda toegevoegd (Wegschap
Tunnel Dordtse Kil 2015 en Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland
Zuid).
Tussen 17:30 uur en 19:00 uur zijn de leden van de auditcommissie door het
college uitgenodigd om te praten over de mogelijke inhoud en de inrichting van
het proces inzake de kerntakendiscussie. Per mail hebben de leden daar meer informatie over ontvangen.
GEANNULEERD 25 juni 2014. Fietstocht Panorama Dordt West
Gelet op het geringe aantal aanmeldingen gaat Panorama Dordt West op woensdag
25 juni niet door. We zullen in de zomer zoeken naar een nieuwe datum. U kunt zich
nog wel aanmelden voor de thema-avond over het Veiligheidshuis via
raadsqriffie@dordrecht.nl.
26 juni 215. Wandeling Merwedeheuvel
Op uitnodiging van PROAV N.V. en Derde Merwedehaven B.V. brengen de gemeenteraden van Dordrecht en Sliedrecht een bezoek aan de Merwedeheuvel (voormalig
afvalberging Derde Merwedehaven). Als u wilt deelnemen aan de wandeling kunt zich
aanmelden via info@merwedeheuvel.nl. Zie bijgevoegde uitnodiging voor meer informatie over de wandeling.
2 juli 2014. Hoorzitting Regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden
Op woensdag 2 juli a.s. zal er van 19:30 tot 22:00 uur op het stadskantoor in vergaderkamer 1 een hoorzitting plaatsvinden over de regionale detailhandelsvisie Drechtsteden. Er zal zo breed mogelijk worden uitgenodigd. U kunt zich hiervoor aanmelden
via raadsqriffie@dordrecht.nl.
Data Politiek Café
In de vergadering van het Presidium zijn de data voor het politieke café als volgt
over de fracties verdeeld.
Datum politiek
donderdag 18
donderdag 16
donderdag 20
donderdag 18
donderdag 22
donderdag 19
donderdag 19
donderdag 23
donderdag 21
donderdag 18

café
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014
januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015

Organiserende
fractie
vervalt ivm presidiumtweedaagse
VVD
GL
D66
SP
CDA
VSP
CU/SGP
Beter Voor Dordt
PvdA

Adoptie stedenbanden
In de vergadering van het Presidium zijn tevens de verschillende stedenbanden over
de fracties verdeeld.
Dordrecht/Emalahleni: BVD en CDA
Recklinghausen: D66 en VSP
Hastings: PvdA
Varna: SP en VVD
Bamenda: CU/SGP en GL
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Brochure 'Taskforce aanpak overlast in de openbare ruimte'
Zoals u weet loopt de 'Taskforce aanpak overlast in de openbare ruimte' dit jaar ten
einde. Naar aanleiding van de evaluatie van de Taskforce heeft u als raad aangegeven belang te hechten aan het borgen van de resultaten. Er is ook veel landelijke
belangstelling voor deze Dordtse aanpak, met name vanwege de balans tussen zorg
en handhaving. Met het oog daarop heeft de gemeente een brochure uitgegeven
waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan de aanpak en de rol van de verschillende samenwerkingspartners daarin.
Voor alle raads- en commissieleden is een exemplaar van deze brochure beschikbaar
(postvak in het politiek centrum). Indien u in uw politiek netwerk de aanpak van de
Taskforce onder de aandacht wilt brengen, kunt u daartoe uiteraard meer exemplaren ontvangen. Wilt u dit doorgeven aan Mark Benjamin van de afdeling communicatie, m.beniaminPdrechtsteden.nl
Procedure melden insprekers
Op 10 juni was een sprekersplein geprogrammeerd, waar zich geen insprekers voor
hadden aangemeld. Helaas bleek niet bij alle raads- en commissieleden bekend te
zijn, dat dit het geval was. De werkwijze bij het communiceren over de insprekers is
als volgt:
Insprekers hebben de mogelijkheid om zich tot maandagmiddag 16:00 uur te
melden bij de griffie.
Kort na 16:00 uur plaatst de griffie een nieuwsbericht op het portal van het RIS
met het aantal en de namen van de insprekers.
Als maandag een Feestdag is verschuift de termijn naar dinsdagmiddag 12:00
uur.
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Geachte leden van de gemeenteraad,
Middels dit schrijven willen wij u, raadsleden van de gemeenten Dordrecht en Sliedrecht, namens
PROAV N.V. en Derde Merwedehaven B.V. uitnodigen deel te nemen aan een wandeling over de
Merwedeheuvel (voormalige afvalberging Derde Merwedehaven). Tijdens deze wandeling zullen wij
u informeren over de voortgang van de ombouw van de voormalige afvalberging tot recreatiegebied.
De wandeling zal plaatsvinden op donderdag 26 juni 2014 vanuit het kantoor aan de Moldiepweg 7
te Dordrecht. U wordt ontvangen door vertegenwoordigers van Derde Merwedehaven, PROAV en de
gemeente Dordrecht. Programma:
-19.00 uur:

Ontvangst en korte toelichting op de ombouw van de afvalberging

-19:20 uur:

Start wandeling (vanaf het kantoor) over de Merwedeheuvel. De wandeling zal circa 1

tot maximaal 1,5 uur duren
- 20.20 uur:

Afsluiting met een hapje en een drankje en napraten over het toekomstig recreatief

gebruik van de Merwedeheuvel.
Indien u wilt deelnemen aan de wandeling, verzoeken wij u vriendelijk voor 24 juni 2014 een e-mail
te sturen aan info@merwedeheuvel.nl met de volgende gegevens:
•

Naam

•

Telefoonnummer (dan kunnen wij u zo nodig op het laatste moment bereiken in geval van

zeer slecht weer)
•

Schoenmaat; het dragen van veiligheidslaarzen en -hesje is verplicht. Deze stellen wij ter

beschikking voor uw persoonlijke veiligheid op het terrein.
Wij verzoeken u om zelf een paraplu mee te nemen in het geval van regen.
Bij zeer slecht weer zal de wandeling mogelijk op een andere datum doorgang vinden, of bieden wij u
een alternatief programma. Indien de wandeling op een andere datum zal plaatsvinden, zullen wij u
op de dag zelf informeren; vandaar het verzoek uw telefoonnummer te vermelden bij aanmelding.
Bent u slecht ter been en wilt u toch gebruik maken van de gelegenheid de Merwedeheuvel te
bezichtigen, geeft u dit dan aan bij uw aanmelding. Wij zullen u een alternatief programma
voorstellen.

Met vriendelijke groet,
Namens PROAV N.V. en Derde Merwedehaven B.V.
Willem Wijntjes
Peter Louwman
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