
 

 

 
 
 
 

 
 

 

DONDERDAGBRIEF 7 JANUARI 2021 

 

 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

 

12 

jan 

Drechtstedendinsdag 19.00u Teams 

13 

jan 

RKC Kick-off Corona 18.45u Teams 

13 

jan 

Adviescommissies Bestuur en 

middelen, Fysiek en Sociaal 

20.00u VK1 / 

Teams 

14 

jan 

CTOO 18.45u Teams 

 

Nieuw raadsinfosysteem Gemeente Oplossingen 

Op 1 januari 2021 is de Dordtse raad overgestapt op het 

nieuwe raadsinformatiesysteem (RIS): 

GemeenteOplossingen. raad.dordrecht.nl 

 

Inmiddels is ook de vergaderapp van 

GemeenteOplossingen actief, die gekoppeld is aan het RIS 

(die met de poppetjes aan een tafel). 

 

De informatie op het oude RIS blijft beschikbaar via een 

link op het nieuwe RIS. 

 

12 januari: Drechtstedendinsdag 

Dinsdag 12 januari is vergadert de Drechtraad van 19.00 
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tot 20.00 uur; Van 20.15 tot 22.30 uur is er een Carrousel 

Integraal. (Drecht-)raadsleden melden zich voor deze 

Carrousel aan via: regiogriffie@drechtsteden.nl. 

De agenda en stukken voor deze vergaderingen zijn te 

vinden op: drechtraad.drechtsteden.nl/Vergaderingen/ 

 

Deze vergaderingen zijn te volgen via de livestream van de 

Drechtraad: https://drechtsteden.notubiz.nl 

 

 

Woensdag 13 januari:  

RKC Kick off meeting Effecten coronacrisis 

De Rekenkamercommissie houdt op woensdagavond een 

online kick off meeting in voorbereiding op het onderzoek 

naar de effecten van de coronacrisis. 

Tijdens deze bijeenkomst zal de RKC u, samen met het 

onderzoeksbureau Unravelling Onderzoek & Advies, 

meenemen in de opzet, invulling en planning van het 

onderzoek. Na een korte presentatie is er ruimte om 

vragen te stellen aan het onderzoeksteam. 

 

Meld u aan! De Kick off meeting is gepland op woensdag 

13 januari om 18.45 uur via MS Teams. 

 

Bent u er ook bij? Geef dit dan aan ons door via 

S.Khadje@dordrecht.nl of m.damen@dordrecht.nl 

 

 

Woensdag 13 januari:  

commissies Bestuur en middelen, Sociaal en Fysiek 

Woensdag 13 januari vergaderen de adviescommissies van 

de raad, aanvang 20.00 uur. De commissie Bestuur en 

middelen heeft een besloten bespreekpunt en zal daarvoor 

fysiek bij elkaar komen in vergaderkamer 1 van het 

Stadskantoor, met in achtneming van de geldende corona-

maatregelen. 
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De andere vergaderingen worden gehouden in MS Teams. 

Voor het publiek zijn deze vergaderingen te volgen via de 

live-stream van de raad: dordrecht.raadsinformatie.nl 

 

De agenda's en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het 

(nieuwe) ris: raad.dordrecht.nl 

 

 

Donderdag 14 januari: CTOO 

Op donderdag 14 januari heeft de CTOO een 

voorbespreking (niet openbaar) met de accounthouder 

voor het jaargesprek met het Openbaar Primair Onderwijs 

Dordrecht (OPOD). Aanvang:18.45 uur, via MS Teams. 

 

 

Nieuwe stukken uit het college 

De volgende stukken zijn deze week vastgesteld door het 

college en (zullen) verschijnen op het RIS 

(raad.dordrecht.nl) bij: Nieuwe behandelvoorstellen op de 

agenda voor de eerstvolgende commissievergadering. 

 RV Vaststellen ontwikkelvisie Spoorzone: van 

ambitie naar realisatie (nog onder embargo tot 26 

januari) 

 RV Extra middelen beleidsregel en 2 

subsidieregelingen voor de gevolgen van de 

coronacrisis 

 RV Vaststellen Beleidsnotitie Ontmoetingsplekken 

 RIB Toezegging beltegoed 

 RIB Rookverbod overheidsgebouwen 
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