
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDERDAGBRIEF 10 DECEMBER 2020 

 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

10 dec Informatieavond nieuw 

raadsinformatiesysteem  

20.00u MS Teams 

15 dec Gemeenteraad 14.00u MS Teams 

16 dec CTOO 18.30u MS Teams 

16 dec Vervolg raadsvergadering 20.00u MS Teams 

19 dec  Kerstreces van 19 tot en met 3 januari 

 

Nieuw raadsinfosysteem Gemeente Oplossingen 

Op 1 januari 2021 stapt de Dordtse raad over op een nieuw 

raadsinformatiesysteem (RIS). Vanavond kunt u nog 

deelnemen aan een instructiebijeenkomst, om 20.00 uur 

via Teams. U heeft een mail ontvangen met instructies 

voor het aanmaken van een account voor het nieuwe RIS 

van Gemeente Oplossingen. 

 

Dit betekent ook dat iBabs vanaf 1 januari niet meer 

gebruikt wordt, Gemeenteoplossingen biedt gekoppeld aan 

het raadsinformatiesysteem (raad.dordrecht.nl) ook een 

eigen vergaderapp. Deze app werkt op dit moment nog 

niet.  

 

Wat gebeurt er met het oude RIS? 

De informatie op het huidige RIS blijft beschikbaar via een 

linkje op het nieuwe RIS. Het huidige 'oude RIS' (stukken 

vóór 20 januari 2009) zal wel uit de lucht gaan. Stukken 

blijven via het archief altijd opvraagbaar. 
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Dinsdag 15 december: gemeenteraad 

Uitloop: woensdag 16 december 

Dinsdag 15 december vergadert de gemeenteraad. 

Aanvang: 14.00 uur. De vergadering is digitaal, via Teams 

De vergadering is voor pers en publiek live te volgen via de 

live-stream van de raad.  

 

De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het ris 

en op iBabs; www.dordrecht.nl/ris. 

 

Wanneer de vergadering op dinsdagavond nog niet is 

afgerond vervolgt de raad de bespreking op woensdag 16 

december om 20.00 uur. 

 

Moties & amendementen 

In verband met het digitale karakter van de 

vergadering wordt iedere fractie verzocht de moties 

en amendementen zoveel als mogelijk vóór de 

vergadering ondertekend bij de griffier aan te 

leveren.  

 

Afspraak is dat fracties hun moties en amendementen 

uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering 

verspreiden. Voor moties-vreemd aan de orde van de dag 

geldt 48 uur. Voor spoedeisende gevallen geldt geen 

termijn. Vooraf verspreide concept-moties komen 

(vertrouwelijk) in iBabs.  

 

Fracties kunnen moties en amendementen vooraf altijd ter 

advies voorleggen aan de griffie. Maandag voor de raad 

zijn alle (commissie)griffiers aanwezig. 

 

 

Achtergrondbeeld tijdens vergadering 

Inmiddels hebt u allen de achtergrondafbeelding ontvangen 

die u kunt gebruiken bij de raadsvergadering. U ontvangt 

http://www.dordrecht.nl/ris


nog een nieuwe instructiemail voor het toevoegen van de 

achtergrond in Teams. U wordt allen verzocht dit voor de 

raadsvergadering in te stellen en te gebruiken, zodat we 

een uniform beeld uitstralen naar de kijkers en het ieder 

duidelijk is wie aan het woord is.  

 

 

Woensdag 16 december: CTOO 

Het CTOO heeft op woensdagavond 16 december het 

jaargesprek met het Johan de Witt-gymnasium, aanvang: 

18.30 uur via MS Teams. De agenda en stukken worden 

gepubliceerd op het ris en op iBabs; www.dordrecht.nl/ris. 

 

 

Kerstreces 

Van 19 december tot en met 3 januari is de raad met 

reces. Ook de griffie houdt in deze periode vakantie. De 

griffie is vanaf maandag 4 januari weer gewoon bereikbaar. 

 

 

Nieuwe stukken uit het college 

De volgende stukken zijn deze week vastgesteld door het 

college en (zullen) verschijnen op het RIS 

(www.dordrecht.nl/ris): 

 RV Nota Reserves en voorzieningen 2021 

 RIB Proces herbestemming Berckepad 9  

 RIB Beëindigen opdracht Droog Beheer in 

Zeehavengebied Dordrecht  

 RIB Corona maatregelen  

 RIB Voortgang pilot landelijk Actieprogramma dak- 

en thuisloze jongeren voor Dordrecht  

 RIB Stand van zaken Uitvoering visie Van opvang 

naar wonen 2020-2025 

 RIB Evaluatie en vervolg actie 'gratis mondkapjes 

voor minima' 

 RIB WK Shorttrack 2021 
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 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Afspraken 

winst zorgaanbieders 

 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Officiële 

parkeerplaats voor vrachtwagenchauffeurs om te 

overnachten (a) 

 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV 

Verkeerssituatie Reeweg Oost ter hoogte van de 

sportparken Krommedijk 

Door een technische overgangsfase duurt het tijdelijk 

ongeveer een week voordat stukken verschijnen op het 

RIS, voor aan te passen stukken (a) soms langer dan een 

week. 

 


