
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDERDAGBRIEF 18 MAART 2021 

 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

23 mrt Gemeenteraad 14.00u Teams 

24 mrt Vervolggesprek duurzame 

opwek energie (Fysiek) 

20.00u Teams 

24 mrt Extra Presidium (besloten) 20.00u  Teams 

  

Informatieavond inzet Eneco-gelden 8 april 

Donderdagavond 8 april is door het Presidium gereserveerd 

voor een raadsbrede informatieavond over 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 gereserveerd te houden in uw agenda.  

 

Dinsdag 23 maart: Gemeenteraad 

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. 
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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. 

Fracties kunnen moties en amendementen vooraf altijd ter 

advies voorleggen aan de griffie. Maandag voor de raad 

zijn alle (commissie)griffiers aanwezig. 

 

Woensdag 24 maart: Vervolggesprek duurzame 

opwek energie met zon en wind 

De commissie Fysiek heeft op 9 februari met het 

Regieteam Drechtsteden gesproken over windturbines en 

zonneweides langs de A16. Op basis van wat toen is 

ingebracht zijn de scenario's verder geconcretiseerd. Op 24 

maart, 20.00 uur, vindt hierover het vervolggesprek plaats 

tussen de commissie Fysiek en het Regieteam 

Drechtsteden. Dit ten behoeve van de RES 1.0 die 

momenteel wordt opgesteld. Meer informatie en de 

vergaderlink vindt u op het RIS en in en in de GO-app. 

 

Woensdag 24 maart: extra Presidium 

Woensdagavond 24 maart is er een extra ingelaste 

vergadering van het Presidium. Het bespreekpunt voor 

deze vergadering is niet openbaar. Aanvang: 20.00 uur. 

De (geheime) agenda kunt u vinden wanneer u bent 

ingelogd  in de vergaderapp van Gemeente Oplossingen.  

 

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 deel 2 ontwikkelvisie Spoorzone  

 RV Betalen per minuut in de parkeergarage en 

Differentiatie parkeertarieven 

 RV Toekennen krediet nieuwbouw De Drechtster 

https://raad.dordrecht.nl/


 RIB Stand van zaken Herijking gemeentefonds 

 RIB Beantwoorden motie M3A: 30 in z'n drie en 

afhandelen toezegging 201110/T6 

 RIB Beantw. motie M12A: Veilig naar de overkant 

 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV 

Dierenvoedselbank Dordrecht 

 


