
 

 

 
 

 
 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 21 JANUARI 2021 

 

 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

 

25 jan Informatieavond 

Transitievisie Warmte 

(facultatief en zelfde als 21-1) 

20.00u Teams 

26 jan Raadsvergadering 14.00u Teams 

27 jan Informatieavond VR Covid 19.30u Teams 

27 jan Auditcommissie 20.00u Teams 

28 jan Techn. sessie Stadspolderring 18.45u Teams 

28 jan Commissie Grote Projecten 20.00u Teams 

 

Maandag 25 januari:  

Raadsavond Transitievisie Warmte 

Aanstaande maandag wordt voor de tweede keer de 

informatieavond over Transitievisie Warmte gehouden. 

Heeft u de avond afgelopen week gemist, dan kunt u 

desgewenst maandag deelnemen. Tijdens de avond wordt 

o.a. uitgelegd wat de Transitievisie Warmte 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. 
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Dinsdag 26 januari: raadsvergadering 

Dinsdag 26 januari vergadert de gemeenteraad. Aanvang: 

14.00 uur. De vergadering wordt gehouden in MS Teams. 

 

Wij volgen de ontwikkelingen rondom de avondklok en 

komen er indien nodig bij u op terug.  

 

Voor het publiek is de vergaderingen te volgen via de live-

stream van de raad: dordrecht.raadsinformatie.nl 

De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het 

ris: raad.dordrecht.nl 

 

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. 

 

Woensdag 27 januari: 

Digitale informatieavond VRZHZ COVID  

Woensdag 27 januari bent u allen welkom om deel te 

nemen aan de digitale informatieavond van de 

veiligheidsregio ZHZ over COVID. De link voor deelname 

heeft u reeds ontvangen via de mail. 

Aanvang: 19.30 uur (einde: 21.00 uur) via Teams. 

 

https://raad.dordrecht.nl/


Woensdag 27 januari: Auditcommissie 

Woensdag vergadert de Auditcommissie. De vergadering 

wordt gehouden in MS Teams. Aanvang: 20.00 uur. 

Voor het publiek is de vergadering te volgen via de live-

stream van de raad: dordrecht.raadsinformatie.nl 

De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het 

ris: raad.dordrecht.nl 

 

 

Donderdag 28 januari: 

Technische sessie revitalisering Stadspolderring 

Donderdag 28 januari is er een technische sessie (niet 

openbaar) van de commissie Fysiek ter voorbereiding op 

de inhoudelijke bespreking, op 3 februari, van de RIB 

Revitalisering Stadspolderring. Aanvang: 18.45 uur via 

Teams (einde: 19.45 uur). 

 

Donderdag 28 januari: Commissie Grote Projecten 

Op de agenda van de commissie Grote Projecten staat 

presentatie en vragenronde over de Ontwikkelvisie 

Spoorzone. Dit ter voorbereiding van de inhoudelijke 

bespreking hiervan in commissie Grote Projecten van 18 

maart. 20.00 uur via Teams. 

 

Voor het publiek is de vergaderingen te volgen via de live-

stream van de raad: dordrecht.raadsinformatie.nl 

De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het 

ris: raad.dordrecht.nl 

 

 

Informatiebijeenkomst Groeiagenda 

Dinsdag 2 februari bent u allen uitgenodigd voor de 

regionale informatiebijeenkomst over het 

Uitvoeringsprogramma Groeiagenda 2021. De vergadering 

is in Teams van 19.30 – 21.00 uur. 

Let op! aanmelden kan tot 28 januari via: 

groeiagenda@dordrecht.nl. 

Vermeld in de mail duidelijk uw naam.  

https://raad.dordrecht.nl/
https://raad.dordrecht.nl/
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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 Opzet Cultureel Platform en Netwerk 

Amateurkunst 

 RV Leningovereenkomst ten behoeve van 

zonnepanelensysteem Stichting Vorrinklaan 

 RIB Actieplan "Samenwerken aan Sociale Stabiliteit" 

2020-2022  

 RIB Aanwijzen van de zogenaamde Crabbeheul als 

gemeentelijk monument 

 RIB Decembercirculaire 2020 

 RIB Voortgang implementatie Omgevingswet 

 RIB Stand van zaken Mantelzorgbeleid 2020 

 RIB Samenwerkingsagenda VGZ en gemeenten 

regio Drechtsteden, Alblasserwaard en 

Vijfheerenlanden 

 RIB Beantwoorden motie 200415/M1 'meting 

geluidsoverlast N3' (fase 1)  

 RIB Beantwoorden vragen RIB Visie Staart (motie 

Natuurlijke Wantijoevers) 

 Beantwoorden rappel artikel 40-vervolgvragen PvdA 

Rioolkast – gemaal 

 

 

https://raad.dordrecht.nl/

