
 

 

 
 

 
 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 14 JANUARI 2021 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

19 jan Voorgesprek CTOO 1845u Teams 

19 jan Evaluatie comm. Fysiek 19.00u Teams 

19 jan Adviescommissies Bestuur en 

middelen, Fysiek en Sociaal 

20.00u Teams 

20 jan CTOO Jaargesprek OPOD 19.00u Teams 

21 jan Intervisie voorzitters 20.00u Teams 

 

Nieuw raadsinfosysteem Gemeente Oplossingen 

Sinds 1 januari 2021 werkt de Dordtse raad met het 

raadsinformatiesysteem (RIS) van GemeenteOplossingen: 

raad.dordrecht.nl. De vergaderapp (die met de poppetjes 

aan een tafel) is ook gekoppeld aan dit ris. 

 

De informatie op het oude RIS blijft beschikbaar via een 

link op het nieuwe RIS. 

 

Op dit moment worden er nog werkzaamheden verricht 

aan het RIS ter verbetering. Uw vragen en opmerkingen 

kunt u uiteraard altijd stellen/teruggeven aan de Griffie. 

 

Dinsdag 19 en woensdag 20 januari: CTOO 

Op dinsdag 19 januari heeft de CTOO een voorbespreking 

(niet openbaar) met de accounthouder voor het 

jaargesprek met het Stedelijk Dalton Lyceum (SDL). 

Aanvang:18.45 uur, via MS Teams. 

Op woensdag 20 januari staat het jaargesprek tussen 

CTOO en OPOD gepland. Aanvang: 19 uur, via MS Teams. 
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Dinsdag 19 januari:  

commissies Bestuur en middelen, Sociaal en Fysiek 

Dinsdag 19 januari vergaderen de adviescommissies van 

de raad, aanvang 20.00 uur. De 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 

 

Woensdag 20 en maandag 25 januari:  

Raadsavond Transitievisie Warmte 

Aanstaande woensdag en komende maandag zijn er twee 

identieke avonden over Transitievisie Warmte (TVW). U 

kunt zelf een keuze maken òf en op welke avond u 

aanwezig wilt zijn. Tijdens de avond wordt o.a. uitgelegd 

wat de TVW is, wat de raden wordt gevraagd om vast te 

stellen en hoe het participatietraject met bewoners en 

bedrijven er uit ziet. Ook wordt inbreng opgehaald over de 

gezamenlijke uitgangspunten. De uitnodiging en een 

conceptnotitie van uitgangspunten vindt u op het RIS. 

 

Donderdag 21 januari: intervisie voorzitters 

Op donderdag 21 januari is er een intervisiebijeenkomst 

van de commissievoorzitters waarin onderlinge ervaringen 

en ideeën over het voorzitterschap worden uitgewisseld. 

Aanvang:20.00 uur, via MS Teams (besloten bijeenkomst). 

 

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 Uitgangspuntennotitie samenwerking 

Drechtstedengemeenten 

https://raad.dordrecht.nl/
https://raad.dordrecht.nl/


 RV Zienswijze begrotingswijziging 

Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2021 

 RIB  Corona maatregelen (12 januari 2021) 

 RIB Vaststellen tweede wijziging van de 

Legesverordening 2021 

 Beantwoorden artikel 40-vragen CDA Houtstook – 

houtrook – luchtkwaliteit 

 


