
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 29 APRIL 2021 

 

 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

1-9 

mei 

Meireces Geen 

vergaderingen 

11 mei Drechtstedendinsdag  vervalt 

12 mei raadswerkgroep Diversiteit en 

inclusiviteit 

18.45u Teams 

12 mei technische sessie Fysiek 18.45u Teams 

12 mei commissies Sociaal, Bestuur 

en middelen en Fysiek 

20.00u Teams 

14 mei Hemelvaart Geen werkdag 

  

Meireces  

Van 1 tot en met 9 mei is het meireces. De griffie is in deze 

periode ook beperkt bezet. Alleen op dinsdag en woensdag 

is er bezetting en zal de mailbox van de Griffie worden 

gelezen. Voor dringende zaken is de griffier de hele week 

mobiel bereikbaar. 

 

Hemelvaart 

Ook de vrijdag na Hemelvaart is de Griffie niet bereikbaar. 

 

Dinsdag 11 mei: Drechtstedendinsdag 

De eerder geplande thema-bijeenkomst van dinsdag 11 

mei is komen te vervallen. Er zijn geen andere 

vergaderingen van de Drechtraad. 
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Woensdag 12 mei:  

raadsbrede werkgroep Diversiteit en inclusiviteit 

Een werkgroep vanuit de raad start woensdag 12 mei met 

het uitvoeren van de motie 'Dordrecht, een stad waar je er 

toe doet' over diversiteit en inclusiviteit. Deze werkgroep 

vergadert van 18.45 tot 19.30 uur via Teams. 

 

Woensdag 12 mei: technische sessie Fysiek 

De commissie Fysiek houdt op 12 mei tussen 18.45 en 

19.45 uur een technische sessie over het raadsvoorstel 

'Betalen per minuut parkeergarage en differentiatie 

parkeertarieven'. Tijdens deze sessie kunnen technische 

vragen over het voorstel worden gesteld aan betrokken 

ambtenaren. Ook deze vergadering is digitaal (Teams). 

 

Woensdag 12 mei: adviescommissies 

Woensdag 12 mei vergaderen de drie adviescommissies 

van de raad, aanvang 20.00 uur. De commissies bestuur 

en middelen en Fysiek starten met een gezamenlijke 

vergadering (in het kanaal van B&M) en hebben 

aansluitend nog een eigen bespreekpunt. 

 

De vergaderingen worden gehouden in MS Teams. Voor het 

publiek zijn deze vergadering te volgen via de live-stream 

van de raad: dordrecht.raadsinformatie.nl 

De agenda en stukken worden gepubliceerd op het ris: 

raad.dordrecht.nl 

 

Nieuwe stukken uit het college 

Er zijn deze week geen nieuwe stukken vastgesteld door 

het college. 

 

https://raad.dordrecht.nl/

