
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDERDAGBRIEF 20 MEI 2021 

 

 

 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

26 mei Gemeenteraad 14.00u Teams 

  

Woensdag 26 mei: Gemeenteraad 

In verband met Pinksteren 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, mogelijk volgen er vrijdagmorgen nog aanvullingen 

vanuit de commissie Grote Projecten. Zie: 

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 maandag geen werkdag is, zou de griffie hiervoor 

de deadline van dinsdag 14.00 uur willen aanhouden. Voor 

moties-vreemd aan de orde van de dag geldt 48 uur. Voor 
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spoedeisende gevallen geldt geen termijn. Vooraf 

verspreide concept-moties komen (vertrouwelijk) in de 

vergaderapp. 

 

In het Presidium van 22 april is over amendementen en 

moties die later binnenkomen het volgende afgesproken: 

- Het onderwerp wordt behandeld bij de 

bespreekstukken. De indiener geeft een korte 

toelichting op de in te dienen motie en/of 

amendement. Vervolgens wordt direct over gegaan 

tot stemming (dus geen spreektermijnen), waarbij 

iedere fractie uiteraard de mogelijkheid heeft tot het 

geven van een stemverklaring.  

 

- Als twee of meer fracties wél willen reageren en niet 

direct willen overgaan tot stemming, gaat het 

onderwerp terug naar de commissie. Hier kan het 

onderwerp (wederom) besproken worden en komt 

daarna terug op de raadsvergadering.  

  

Fracties kunnen moties en amendementen vooraf altijd ter 

advies voorleggen aan de griffie. Dinsdag voor de raad 

zijn alle (commissie)griffiers aanwezig. 

 

 

Extra commissieavond 15 juni 

Dinsdagavond 15 juni is door het Presidium als extra 

commissieavond ingepland voor de politieke bespreking 

van businesscases die zijn uitgewerkt voor de zeven 

programma's uit het raadsvoorstel Reserveringen 'Agenda 

Dordrecht 2030'. Deze vergaderdatum kunt u dus voor 

zowel Sociaal (programma's Dordts Leerprogramma 4-12 

jaar en Glansrijke toekomst Dordtse jeugd 12-27 jaar), 

Fysiek (Spoorzone, Dordwijkzone en Duurzame Stad) als 

Bestuur en middelen (Ruimte voor banen en Binnenstad) in 

uw agenda noteren. 

 

Technische vragen kunnen nog gesteld worden tot 1 juni, 

deze worden (naar verwachting) uiterlijk 11 juni 

beantwoord. 



 

Na 15 juni zal het voorstel in zijn geheel nog worden 

besproken in de commissie Bestuur en middelen van 7 juli. 

De commissie bepaalt dan zoals doen gebruikelijk of het 

raadsvoorstel ter besluitvorming kan worden voorgelegd 

aan de raad.  

 

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 6e herziening 

Krispijn, locatie Huygensstraat 26 

 RV Vaststellen Wegennota 2021-2025 

 RIB Vaststellen Jaarverslag klachten 2020 

 RIB Verlengen contract HSUP (Handhaving Support) 

 RIB Tussenstand uitvoering visie Van opvang naar 

wonen 2020-2025 

 RIB Communicatie bij implementatie 

grondstoffenplan 2021-2030 

 Beantwoording artikel 40-vragen PVV Toezegging 

college van B&W m.b.t. een officiële parkeerplaats 

voor vrachtwagenchauffeurs om te overnachten 

 Beantwoording artikel 40 vragen VVD Huisvesting 

Statushouders 
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