
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 12/13 MEI 2021 

 

 

Dames en heren, 

In deze (vroege) Donderdagbrief graag ieders aandacht 

voor: 

18 mei Gesprek Fysiek, Qbuzz en 

provincie 

18.45u Teams 

18 mei Evaluatie commissie Sociaal 

(onder voorbehoud) 

18.45u Teams 

18 mei commissies Sociaal, Bestuur 

en middelen en Fysiek 

20.00u Teams 

19 mei Raadsbrede informatieavond 

Agenda Dordrecht 2030 

20.00u Teams 

19 mei raadsbijeenkomst OZHZ, 

VRZHZ en DG&J 

20.00u Teams 

20 mei Commissie Grote Projecten 20.00u Teams 

  

Dinsdag 18 mei: gesprek Fysiek, Qbuzz en provincie 

Tussen 18.45 en 19.45 uur vindt het jaarlijkse informele 

gesprek tussen de commissie Fysiek, Qbuzz en de provincie 

plaats. Onderwerp van gesprek deze keer is o.a. de 

dienstregeling 2022. Het gesprek vindt plaats via het 

commissiekanaal van Fysiek in Teams (besloten) 

 

 

Dinsdag 18 mei: evaluatie commissie Sociaal 

De commissie Sociaal houdt op 18 mei, voorafgaand aan 

de commissievergadering, een evaluatie van de commissie 

(onder voorbehoud van besluit hierover op 12 mei). 
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Dinsdag 18 mei: commissievergaderingen 

Dinsdag 18 mei vergaderen de commissies Sociaal, Fysiek 

en Bestuur en middelen. Deze vergaderingen vinden plaats 

via Teams. Aanvang: 20.00 uur. 

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 zijn vandaag gepubliceerd op het 

ris, vrijdag (in verband met Hemelvaartsdag niet op 

donderdag) volgen er mogelijk nog enkele aanvullingen: 

raad.dordrecht.nl 

 

Woensdag 19 mei: raadsbrede informatieavond 

Agenda Dordrecht 2030  

Woensdagavond 19 mei is de raadsbrede informatieavond 

over de Agenda Dordrecht 2030 (inzet Eneco-geld). 

Deze bijeenkomst wordt gehouden via Teams en start om 

20.00 uur met een algemeen deel, gevolgd door 

deelsessies waarin de programma's en de businesscases 

naar voren komen. U ontvangt deze week via de mail een 

uitnodiging met de agenda voor deze avond. 

Deze bijeenkomst wordt niet uitgezonden. Het gaat om een 

eerste, technische, behandeling. De inhoudelijke 

bespreking zal na besluitvorming over behandelvoorstel 

plaatsvinden in de commissies.  

 

Woensdag 19 mei: infoavond OZHZ VR ZHZ en DG&J 

Op 19 mei informeren de directeuren van 

Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en de Dienst 

Gezondheid & Jeugd u over de Begroting 2022 en 

Jaarrekening 2020 van deze diensten. Daarnaast ontvangt 

u uitleg hoe en wanneer u als raadslid invloed kunt 

uitoefenen op de gemeenschappelijke regelingen (de 

concept zienswijzen van Dordrecht worden 8 juni 

besproken in de commissie Bestuur en middelen). 

De avond start om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. De 

uitnodiging heeft u via de mail ontvangen. 

https://raad.dordrecht.nl/


Deze avond valt ongelukkig samen met onze raadsbrede 

thema-avond. Vanuit de Griffie is dit in een vroeg stadium 

bij de organisatoren aangegeven.  

 

20 mei: commissie Grote Projecten 

De commissie vergadert vanaf 20.00 uur via Teams. 

Belangrijkste agendapunt is het uitvoeringsprogramma 

2021 van de Groeiagenda 2030.  

Voor het publiek is de vergadering te volgen via de live-

stream van de raad: dordrecht.raadsinformatie.nl 

De agenda en stukken zijn gepubliceerd op het ris: 

raad.dordrecht.nl 

 

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 Jaarstukken 2020 

- RV Ontwerpbegroting 2022 GR Gevudo 

- RV Vaststellen grondexploitatie Oranjepark 

- RV Openen van de grondexploitatie ten aanzien van de 

tweede en derde fase van DistriPark (DK IV) 

- RV Zero Emissie Zone voor stadslogistiek 

- RV Gemeentelijk Rioleringsplan 2021 

- RIB Terinzagelegging ontwerpbestemmingspl. Oranjepark 

- RIB Verkenning ligplaats Res Nova i.c.m. Futuro 

- RIB De toekomst van Tiny Houses in Dordrecht 

- RIB Coronamaatregelen (11 mei 2021) 

- RIB P.v.a. rekenkameronderzoek Digi-Taal dienstbaar 

- RIB Ontwikkelingen onderwijshuisvesting 

- RIB Ontwikkn. wooncomplex kavel 2F op het Leerpark 

- RIB Voortgang aanpak verkeersonveilige locaties 

- RIB Beantwoorden motie 200714/M6 Hemelwater, niet  

- RIB Vervuiling Spartelbadje Wantijpark 

- Beantw. art. 40-vr. CDA AutoteGaststraat Nassauweg e.o. 
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