
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDERDAGBRIEF 28 JANUARI 2021 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

2 feb Informatieavond 

Groeiagenda Drechtsteden 

19.30u Teams 

3 feb Briefing RKC 

Onderzoek Digitalisering 

18.45u Teams 

3 feb  Commissies Fysiek, Sociaal 

en Bestuur & middelen  

20.00u Teams 

4 feb Techn. Sessie RIGO-rapport 20.00u Teams 

  

Dinsdag 2 februari: 

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.  

De link voor deelname treft u in de mail die u bij uw 

aanmelding (zie vorige Donderdagbrief) heeft ontvangen. 

 

Woensdag 3 februari:  

Briefing Onderzoek Digitalisering 

De Rekenkamercommissie verzorgt woensdag 3 februari 

een briefing over het onderzoek naar digitalisering. William 

van Deursen zal samen met de onderzoekers van Necker 

van Naem kort de onderzoeksresultaten toelichten en 

vragen hierover beantwoorden. De briefing is van 18.45 tot 

19.30 uur via Teams. Aanmelden kan tot en met dinsdag 2 

februari 20.00 uur via: s.khadje@dordrecht.nl; Bij 

aanmelding ontvangt u een link naar de vergadering. 

 

 

 

 

Redactie 
Harco Bakker 
Griffie Dordrecht  
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Woensdag 3 februari: 

Commissies Fysiek, Sociaal en Bestuur en middelen 

De adviescommissies vergaderen op woensdag, 3 februari, 

digitaal, in MS Teams. Aanvang: 20.00 uur. 

Voor het publiek zijn deze 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 4 februari: 

Technische sessie RIGO-rapport 

Op 6 januari heeft in de commissie Fysiek een presentatie 

plaatsgevonden over het RIGO-rapport (Onderzoek en 

advies wonen en leefomgeving). Dat leverde nog de nodige 

technische vragen op. Afgesproken is hiervoor een 

technische sessie met betrokken ambtenaren te 

organiseren voordat het ter inhoudelijke bespreking op de 

agenda komt. De technische sessie vindt plaats op 4 

februari om 20.00 uur via het commissiekanaal van Fysiek 

in Teams. Indien mogelijk wordt de sessie opgenomen 

zodat deze later is terug te kijken. 

 

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 WK Shorttrack maart 2021 

 RIB Evaluatie gewenste kwaliteitsslag bij Museum 

1940 - 1945 

 RIB Banenontwikkeling 2020 

 RIB Beantwoorden motie M2 Help de leerling aan 

een stageplaats 

 Management Letter 2020 Dordrecht 
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