
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 3 JUNI 2021 

 

 

 

Dames en heren, 

 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

8 juni RKC: Kick off meeting Wonen 17.15u Teams 

8 juni Infobijeenkomst Kadernota 18.00u Teams 

8 juni Adviescommissies Fysiek en 

Bestuur & middelen 

20.00u Teams 

9 juni Auditcommissie 20.00u Teams 

10 juni Griffie beperkt bereikbaar gehele dag 

  

Dinsdag 8 juni: 

RKC Kick off meeting meerjarenonderzoek Wonen 

De Rekenkamercommissie organiseert in voorbereiding op 

het integraal meerjarenonderzoek naar Wonen een online 

kick off meeting. Tijdens deze bijeenkomst zal de 

Rekenkamercommissie u, samen met de onderzoeks- en 

adviesbureaus Companen en Vannimwegen, meenemen in 

de opzet, invulling en planning van het onderzoek. Na een 

korte presentatie is er ruimte om vragen te stellen aan het 

onderzoeksteam. 

 

De Kick off meeting is op dinsdag 8 juni om 17.15 uur via 

MS Teams. Graag aanmelden bij: S.Khadje@dordrecht.nl  
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Dinsdag 8 juni: 

Informatiebijeenkomst Kadernota 2022 

Dinsdag 8 juni bent u allen welkom bij de digitale 

informatiebijeenkomst over de Kadernota 2022. De 

opstellers van de Kadernota zullen nadere uitleg geven bij 

dit stuk en uw eerste (hulp)vragen beantwoorden. De 

bijeenkomst start om 18.00 uur in het algemene kanaal 

van de raad in MS Teams en blijft open tot ca 19.15 uur. 

Deze informele bijeenkomst wordt niet uitgezonden. 

 

Het gehele behandelschema voor de Kadernota ontvangt u 

vrijdag aanstaande na publicatie van de Kadernota 2022. 

 

 

Dinsdag 8 juni: commissievergaderingen Fysiek en 

Bestuur en middelen 

Dinsdag 8 juni vergaderen de commissies Fysiek en 

Bestuur & middelen. Sociaal heeft geen vergadering. De 

vergaderingen zijn digitaal, via Teams; 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 

 

 

Woensdag 9 juni: Auditcommissie  

Woensdag 9 vergadert de Auditcommissie, digitaal via 

Teams. Aanvang: 20.00 uur. Ook deze vergadering is te 

bekijken via de live-stream van de raad: 

dordrecht.raadsinformatie.nl 

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

 

 

Donderdag 10 juni: Griffie beperkt aanwezig 

Donderdag 10 juni is de Griffie de gehele dag beperkt 

bereikbaar in verband met een afdelingsbijeenkomst 

(uiteraard binnen de RIVM-normen). Uw mail aan de griffie 

wordt wel gelezen. 

https://raad.dordrecht.nl/
https://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. U kunt nu dus ook de 

voor u gepersonifieerde door de griffie aangereikte 

achtergrond gebruiken op uw Ipad. Voor raadsleden die de 

standaard achtergrond (zie mail van 4 december of kort 

daarna, titel: achtergrondbeeld) nog niet hebben kunnen 

instellen, is de aangevulde handleiding voor het instellen 

bijgevoegd. 

 

 

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 bp 7e herziening Wielwijk, Crabbehof 

en Zuidhoven, locatie Van Kinsbergenstraat  

- RV Vaststellen Kadernota 2022  

- RV Eerste wijziging verordening jeugdhulp 

Dordrecht 

- RIB Beantwoorden motie 201110/M17: Sneller meer 

huurwoningen 

- Beantw. art. 40-vr. GewoonDordt Burgerinitiatief 

Zet Hanneken van Dordt op haar voetstuk 
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