
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

DONDERDAGBRIEF 10 JUNI 2021 

 

 

 

Dames en heren, 

 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

15 juni CTOO 19.00u Teams 

15 juni Adviescommissies Fysiek en 

Bestuur & middelen 

20.00u Teams 

/ Vk1 

16 juni Regionale motie- en 

amendementenmarkt RES 

18.30u Teams 

16 juni Technische avond VHP  20.00u VK 1 

  

Raad en commissies deels fysiek 

Het Presidium heeft besloten dat de gemeenteraad vanaf 

deze maand weer fysiek vergadert in het Stadhuis. 

Uiteraard binnen de normen van het de RIVM. 

 

Ook kan iedere commissie vóór het zomerreces nog één 

keer fysiek vergaderen in vergaderkamer 1 van het 

Stadskantoor. De verdeling hiervan is als volgt: 

- 15 juni: Bestuur & Middelen fysiek, overigen digitaal 

- 16 juni: commissie Sociaal vergadert fysiek 

-    7 juli: Fysiek vergadert fysiek, overigen digitaal 

Vergaderschema na de zomer 

Het Presidium heeft besloten dat de commissies na het 

zomerreces parallel op dinsdag blijven vergaderen. 

Afhankelijk van de regelgeving kan dit wellicht weer fysiek. 
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Mocht dat niet het geval zijn, dan kan één commissie fysiek 

vergaderen en de overigen digitaal. Het vergaderschema 

zoals dat vanaf augustus gevolgd wordt, is als bijlage bij 

deze donderdagbrief gevoegd.  

 

Dinsdag 15 juni: CTOO 

Dinsdag 15 juni is er een vergadering van de Commissie 

van Toezicht op het Openbaar Onderwijs CTOO. De 

vergadering wordt niet uitgezonden; de verslaglegging is 

wel openbaar (zie raad.dordrecht.nl). Aanvang:19.00 uur, 

via MS Teams. 

 

Dinsdag 15 juni: Extra commissievergaderingen 

Sociaal, Fysiek en Bestuur en middelen 

Dinsdag 15 juni vergaderen de commissies Sociaal, Fysiek 

en Bestuur & middelen (extra vergadering). De commissie 

Bestuur en middelen vergadert in vergaderkamer 1 van het 

Stadskantoor, met inachtneming van alle corona-regels  

(zonder publieke tribune). De vergaderingen van de andere 

adviescommissies zijn digitaal, via Teams; aanvang: 20.00 

uur. Voor het publiek zijn de drie 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 16 juni:  

Regionale motie- en amendementenmarkt RES 1.0 

Op 16 juni is er van 18.30 – 20.00 uur via Teams een 

regionale motie- en amendementenmarkt over de RES 1.0. 

Deze is bedoeld om in de regio zoveel als mogelijk tot 

gezamenlijk gedragen moties en amendementen te komen. 

Zoveel mogelijk eenduidigheid geeft (via de colleges) een 

krachtig signaal aan het Bestuurlijk Overleg RES waar 

raden en colleges beide profijt van hebben. De uitnodiging 

met meer info vindt u via de kalender op het RIS. 
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Woensdag 16 juni: 

Technische avond over het Verenigingshallenplan 

Woensdag 16 juni houdt de commissie Sociaal een 

technische avond over het Verenigingshallenplan (VHP). 

Deze bijeenkomst wordt gehouden in vergaderkamer 1 van 

het Stadskantoor, met inachtneming van de corona-regels. 

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 

 

 

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 Wijzigingsverordening Parkeerbelasting en 

betalen per minuut in de parkeergarage 

- RIB Stadswerven 

- RIB Terugkoppeling Trivire en Ballast Nedam inzake 

sociale woningbouw Gezondheidspark 

- RIB Stand van zaken gebiedsontwikkeling Vlijweide 

- RIB Coronamaatregelen 

- RIB Ontwerp gebied rond Hans Petri kunstwerk 

- RIB Gewijzigde SiSa2020-bijlage in Jaarstukken 

2020 wegens verschrijving  

- Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Ondergrondse 

containers moeten werken! 

- Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks 

Dierenasiel Louterbloemen 
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