
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 27 MEI 2021 

 

 

 

Dames en heren, 

 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

1 juni Drechtstedendinsdag 19.00u Teams 

2 juni Gesprek commissie Sociaal 

met Sportraad 

19.00u Teams 

2 juni commissies Sociaal, Fysiek en 

Bestuur en middelen 

20.00u Teams 

/ VK 1 

3 juni Presidium 20.00u VK1 

  

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. 

 

 
 

 

 

Redactie 

Harco Bakker 

Griffie Dordrecht  
 

 

 

T 078 770 2555 

E 
jc.bakker@dordrecht.nl 

 

 

 

 

 

  

 

  

mailto:jc.bakker@dordrecht.nl


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.  

 

Dinsdag 1 juni: Drechtstedendinsdag 

Dinsdag 1 juni staan er twee carrousels op het programma 

van de Drechtraad. De agenda's zijn gepubliceerd op de 

website van de Drechtraad: 

https://drechtraad.drechtsteden.nl/vergaderingen 

De bijeenkomsten zijn voor een ieder live te volgen op: 

https://drechtsteden.notubiz.nl/ 

 

Woensdag 2 juni: Gesprek Sociaal met Sportraad 

De commissie Sociaal heeft voorafgaand aan de 

commissievergadering aankomende woensdag een 

informeel gesprek met de Sportraad over de 

meerjarendoelstellingen 2020-2022. Deze bespreking is 

niet openbaar. 

 

Woensdag 2 juni: commissievergaderingen 

Woensdag 2 juni vergaderen de commissies Sociaal, Fysiek 

en Bestuur en middelen. Sociaal en Fysiek vergaderingen 

via Teams, Bestuur en middelen vergadert bij uitzondering 

in vergaderkamer 1 van het Stadskantoor vanwege een 

besloten agendapunt. Aanvang: 20.00 uur.  

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: raad.dordrecht.nl 

 

Donderdag 3 juni: Presidium  

Donderdag 3 juni vergadert het Presidium. Deze 

vergadering is in vergaderkamer 1 van het Stadskantoor. 

Aanvang: 20.00 uur. 

Het openbare deel van deze vergadering is te bekijken via 

de live-stream van de raad: dordrecht.raadsinformatie.nl 

https://drechtraad.drechtsteden.nl/vergaderingen
https://drechtsteden.notubiz.nl/
https://raad.dordrecht.nl/


Zie voor de agenda en stukken: raad.dordrecht.nl 

 

Achtergrondbeeld nu ook op iPad 

Sinds kort is het ook mogelijk om op de iPad een eigen 

achtergrondbeeld te kiezen in Teams. Als de vergadering is 

gestart, kunt u dus uw standaard achtergrond toevoegen 

zoals die door de Griffie is aangereikt. 

 

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 Actualisatie Hoofdstuk 3 APV Dordrecht en 

Prostitutiebeleid Dordrecht 

- RV en RIB Verdere uitwerkingsafspraken 

Servicegemeente Dordrecht 

- RV Zienswijze Begroting 2022 en Jaarrekening 2020 

diverse Gemeenschappelijke regelingen 

- RV Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling 

Drechtsteden (15e wijziging) 

- RV Transitievisie Warmte 2021 

- RV Regionale energiestrategie 1.0 

- RIB Uitvoering motie Beter Voor Dordt/VVD M43 

extra parkeerplaatsen Oudelandshoek 

- RIB Voortgang reparatie Lange Geldersekade 

- Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks + D66 

Islamitische begraafplaats 
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