
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDERDAGBRIEF 18 FEBRUARI 2021 

 

 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

20 - 

28 feb 

Voorjaarsreces   

23 feb Extra vergadering carrousel 

Drechtraad  

19.00u Teams 

2 mrt Drechtstedendinsdag 19.00u/ 

20.45u 

Teams 

3 mrt Gesprekstafels Sport / 

commissie Sociaal 

19.30u/ 

22.00u 

Teams 

3 mrt Commissies Fysiek en 

Bestuur en middelen 

20.00u  Teams 

4 mrt Infosessie raden Dordrecht 

en Zwijndrecht: Spoorzone 

20.00u Teams 

  

Themadagen 8 en 9 april vervallen, wel technische 

voorbespreking inzet Eneco-gelden avond 8 april 

Donderdagavond 8 april is door het Presidium gereserveerd 

voor een raadsbrede technische voorbespreking van de 

businesscases 'Agenda 2030' (inzet Eneco-gelden) die de 

raad naar verwachting eind maart ontvangt. U zult hierover 

nog nader worden geïnformeerd, maar wordt verzocht deze 

raadsbrede avond nu alvast te reserveren in uw agenda. 

De geplande thema-dagen op 8 en 9 april komen te 

vervallen vanwege corona en kunt u uit de agenda 

schrappen. 
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Aangepast Vergaderschema 2021 

Het Vergaderschema 2021 van de raad is op een paar 

punten aangepast: op 30 juni is een uitloopavond 

toegevoegd voor de raad bij het vergaderschema fysiek 

vergaderen en op 22 april is een vergadering toegevoegd 

van het Presidium. Het aangepaste vergaderschema is 

bijgevoegd. 

 

Voorjaarsreces 20 t/m 28 februari 

Van 20 februari tot en met 28 februari is het Voorjaarreces. 

De Griffie is in deze periode beperkt bereikbaar. In deze 

week ontvangt u geen Donderdagbrief. 

 

Dinsdag 23 februari: 

Extra vergadering Carrousel Drechtraad 

Dinsdag op 23 februari is er een extra vergadering ter 

voorbereiding op de carrousel Bestuur en middelen van 2 

maart (digitaal uitleg en bespreken ICT budget). 

 

Dinsdag 2 maart: 

Drechtstedendinsdag 

Dinsdag 2 maart vergadert de Drechtraad. Met om 19.00 

uur de start van de carrousels en om 20.45 uur de 

Drechtraad. Alle informatie over de vergaderingen van de 

Drechtraad is te vinden op: 

https://drechtraad.drechtsteden.nl/vergaderingen 

 

Woensdag 3 maart: 

Gesprekstafels Sport /commissie Sociaal 

Dinsdag 3 maart is de avond van de commissie Sociaal 

vrijgemaakt voor de Gesprekstafels Sport met 

belanghebbenden uit het veld; dit ter voorbereiding op de 

bespreking van de visie Sportparken. De avond start om 

19.30 uur en wordt gehouden in Teams. (Niet toegankelijk 

voor publiek). 

Na de gesprekstafels, om 22.00 uur, is er nog een kort 

vergadering van de commissie Sociaal (agendadeel).   

https://drechtraad.drechtsteden.nl/vergaderingen


Woensdag 3 maart: 

commissies Fysiek en Bestuur en middelen 

De commissies Fysiek en Bestuur en middelen vergaderen 

op dinsdag 3 maart, vanaf 20.00 uur. Deze vergaderingen 

worden gehouden in MS Teams en zijn voor het het publiek 

te volgen via de live-stream van de raad: 

dordrecht.raadsinformatie.nl 

De agenda's en stukken voor de adviescommissies op 3 

maart zijn vandaag gepubliceerd op het ris: 

raad.dordrecht.nl 

 

Donderdag 4 maart: Infosessie raden Dordrecht en 

Zwijndrecht over Spoorzone 

In 2019 zijn gezamenlijk ambities uitgesproken om met 

Dordrecht en Zwijndrecht de kansen in de Spoorzone te 

verzilveren. In de infosessie van 4 maart wordt u 

meegenomen in het waarom van de samenwerking en de 

tot nu toe behaalde resultaten. U kunt digitaal aanschuiven 

op donderdagavond 4 maart om 20.00 uur.  

Het programma en de vergaderlink vindt u op het RIS en in 

de GO-app. 

 

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. 

 RV Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening 

Staart – bouwhoogte silo's 

 RV Plan-B voor Evenementen 2021 – 'de Dordtse 

Feesten' 

 RIB PVA Leefbaarheid Kromhout en omgeving  

 RIB Beëindiging pilot deelfiets en Introduceren van 

de nieuwe deelfiets partner van Qbuzz 

 Beantw. art. 40-vragen VVD FTM en 

drugscriminelen in de zorg 

 Beantw. art. 40-vragen GL en CU/SGP Geluid 

 

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

