
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 22 APRIL 2021 

 

 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

27 apr Koningsdag Geen werkdag 

28 apr Gemeenteraad 14.00u Teams 

  

Woensdag 28 april: Gemeenteraad 

In verband met Koningsdag vindt de vergadering van de 

gemeenteraad komende week plaats op woensdag. 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 bij de griffier 

aan te leveren. 

Afspraak is dat fracties moties en amendementen uiterlijk 

24 uur voorafgaand aan de vergadering verspreiden. 

Omdat dinsdag geen werkdag is, zou de griffie hiervoor de 

gebruikelijke deadline van maandag 14.00 uur willen 

aanhouden. Dit is dan ook nog tijdig voor de 

fractievergaderingen. Voor moties-vreemd aan de orde van 

de dag geldt 48 uur. Voor spoedeisende gevallen geldt 
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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. 

 

Concept-agenda's 12 mei 

In verband met het mei-reces worden de concept-agenda's 

van 12 mei reeds deze week gepubliceerd, wijzigingen 

voorbehouden. 

 

Mailbestand 

De griffie heeft gemerkt dat raadsleden soms nog 

verouderde mailadressen gebruiken voor de mails aan de 

raad. Wij sturen u daarom deze week het meest recente 

mailbestand van alle raadsleden. 

 

Raadsbrede info-avond investeringen Agenda 2030  

In het Presidium zal vanavond worden voorgesteld de 

raadsbrede themabijeenkomst van woensdagavond 19 mei 

te benutten voor de eerste bespreking van de 

investeringen Agenda 2030 (inzet Eneco-gelden). Dit 

voorstel heeft u inmiddels ontvangen (zie nieuwe 

behandelvoorstellen commissie 12 mei). U ontvangt 

binnenkort nadere informatie over deze avond. 

 

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 van de 

adviescommissies van 12 mei. 

 RV Vaststellen bestemmingsplan Vlijweide 

scholenlocatie Noordendijk  

 Reservering Agenda 2030 

 RV Storting cumulatief preferent kapitaal Stedin 

Holding BV 

 RV Innoveren voor duurzame groei 
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 RV Nota Lokale heffingen (9e wijziging Financiële 

verordening) 

 RV Verplaatsing "De Vrije Tuinder" 

 RIB Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 

Nieuweweg 4 

 RIB Verantwoording ENSIA 

 RIB Stand van zaken Campusontwikkeling Leerpark 

 RIB Voortgang prestatielijnen opgave Duurzame 

Stad  

 RIB Regionale – en lokale ontwikkelingen jeugdhulp 

 RIB Afronding technische vervanging poller door 

camerahandhaving voor de autoluwe binnenstad 

 RIB Opnieuw instellen tijdelijke toepassing 

hardheidsclausule Verordening  ontheffingen 

autovrij 

 RIB (Juridisch) eigendom en geldende afspraken 

onderhoud VHP 

 RIB Stand van zaken rondom update NLDelta  

 RIB Agendering raadsvoorstellen openbare ruimte 

 RIB Spartelvijver Wantijpark 

 RIB Lokale Prestatieafspraken Dordrecht 

 Beantwoorden vervolg artikel 40-vragen CDA inzake 

Sportbedrijf en verdelingsvraagstukken 

 Beantwoorden vervolg artikel 40-vragen CDA inzake 

Jong geleerd is oud gedaan (lidmaatschap voor onze 

kinderen) 

 Beantwoorden vervolg artikel 40-vragen CDA inzake 

Zorgen omtrent gymnastiekvereniging DVO 

 


