
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDERDAGBRIEF 11 FEBRUARI 2021 

 

 

 

 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

16 feb Debatraad 14.00u Teams 

18 feb Digitale Pubquiz 20.00u Teams 

  

Dinsdag 16 februari: Debatraad 

Aanstaande dinsdag vergadert de gemeenteraad. De 

vergadering is in MS Teams, aanvang: 14.00 uur. Voor het 

publiek is 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 

 

Moties & amendementen 

Vanwege het digitale karakter van de vergadering 

worden fracties verzocht moties en amendementen 

zoveel als mogelijk vóór de vergadering ondertekend 

bij de griffier aan te leveren. 

Afspraak is dat fracties 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 de 

vergaderapp. 
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Fracties kunnen moties en amendementen vooraf altijd ter 

advies voorleggen aan de griffie. Maandag voor de raad 

zijn alle (commissie)griffiers aanwezig. 

 

 

Donderdag 18 februari: digitale Pupquiz 

Vanuit het overleg van commissievoorzitters is het initiatief 

gekomen om digitaal iets leuks en gezelligs met elkaar te 

doen. Hierop is besloten gezamenlijk een digitale pubquiz 

te organiseren op donderdagavond 18 februari, 20.00u. De 

voorbereidingen zijn in volle gang. Alle raads-, commissie-, 

college-, en griffielieden zijn hiervoor per mail uitgenodigd. 

Ieder ontvangt thuis ook iets lekkers voor bij de quiz. In 

MS Teams zal voor de pubquiz een aparte groep worden 

aangemaakt waar u in kunt stappen. Begin volgende week 

ontvangt ieder hierover nog een mail. Mocht het u niet 

lukken deel te nemen, is het verzoek dit zo spoedig 

mogelijk door te geven bij de griffie(r).  

 

 

Terugkijken: technische sessie RIGO-rapport 

Op 4 februari vond de technische sessie over het RIGO-

rapport plaats (Onderzoek en advies wonen en 

leefomgeving). In anderhalf uur tijd hebben betrokken 

ambtenaren veel goede vragen kunnen beantwoorden van 

raads- en commissieleden over o.a. scheef wonen, 

doorstroming, starters en senioren.  

De sessie is via deze link terug te kijken: 

https://youtu.be/jA-FojxOElM 

De planning is dat in maart in de commissie Fysiek politiek 

inhoudelijk over het RIGO-rapport wordt gesproken. 

 

Nieuwe stukken uit het college 

De volgende stukken zijn deze week vastgesteld door het 

college en (zullen) verschijnen op het RIS 

https://youtu.be/jA-FojxOElM


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

agenda voor de eerstvolgende commissievergadering. 

 RV Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening 

Stadswerven, locatie Woongebied deelgebieden 2, 

4, 6 en 7 

 RV Budgetoverhevelingen 2020 

 RV Groeiagenda 2030 – uitvoeringsprogramma 

2021 – lokale vaststelling opgavebladen 

 RV Wijziging verordening beschermd wonen en 

Opvang 

 RIB Verkiezingen in Corona-tijd  

 RIB Terugkoppeling evaluatie cultuureducatie in het 

Dordtse Basissonderwijs 

 RIB Uitvoering motie 200714/M7A: Naar een 

diverse en inclusieve gemeenteorganisatie: 

deelname NIM 

 RIB Corona-maatregelen (9 februari 2021) 

 RIB Stand van zaken dossier Chemours/DuPont 

 Beantwoorden artikel 40-vragen CDA Lobby kracht 

 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Coronasteun 

Dordtse ondernemers Elke euro telt 

 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV  

 Beantwoorden artikel 40-vragen VSP 

Qbuzz/stadsvervoer 
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