
 

 

 
 
 
 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 17 JUNI 2021 

 

 

 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:  

22 juni Gemeenteraad 14.00u Raadzaal, Stadhuis 

23 juni Uitloop 

Gemeenteraad 

20.00u Raadzaal, Stadhuis 

 

Dinsdag 22 juni (uitloop 23 juni): gemeenteraad 

De raad vergadert dinsdag 22 juni vanaf 14.00 uur in de 

Raadzaal van het Stadhuis met een uitloop naar woensdag 

23 juni vanaf 20.00 uur. In verband met de corona-

richtlijnen is er in de Raadzaal geen ruimte voor de pers en 

publiek, zij kunnen meekijken via de live-stream van de 

gemeenteraad. 

De griffier zal u per mail nog informeren over de wijze 

waarop deze vergadering binnen de RIVM-normen kan 

plaatsvinden. 

 

Catering bij gemeenteraad 22 juni 

Voor de catering maken we gebruik van de aanpassingen in 

de raadzaal. Om zo min mogelijk bewegingen te creëren 

zal de cateraar niet langskomen maar zullen uw warme en 

koude dranken vooraf worden klaar gezet. U wordt 

gevraagd vóór dinsdag 22 juni bij Karin de Graaf via 

k.de.graaf@dordrecht.nl aan te geven wat u wilt drinken. 

De raad begint met de Algemene Beschouwingen bij de 

Kadernota 2022, gevolgd door de gewone agenda.  
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Mocht de raad niet op 22 juni kunnen worden afgerond, 

dan vervolgt de vergadering zoals gezegd op woensdag 23 

juni om 20.00 uur. 

 

Voor de Algemene Beschouwingen/eerste termijn 

raad en college geldt: 

 Spreektijd 7 minuten per fractie (exclusief 

interrupties)  

 Spreekvolgorde: afwisselend oppositie/coalitie naar 

grootte, start bij oppositie (D66) 

 Inclusief indienen moties en amendementen 

 Spreektijd per wethouder: 5 minuten, wethouder 

Financiën: 10 minuten  

 

De Griffie zorgt voor een overzicht van de eventueel 

ingediende moties / amendementen. 

 

Moties & amendementen 

Afspraak is dat fracties hun moties en amendementen 

uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering 

verspreiden. Voor moties-vreemd aan de orde van de dag 

geldt 48 uur. Voor spoedeisende gevallen geldt geen 

termijn. Vooraf verspreide concept-moties worden 

(vertrouwelijk) gedeeld bij agendapunt 1. Recent heeft het 

Presidium bepaald dat over moties of amendementen die 

worden ingediend op hamerstukken en die niet 24-uur 

voor de vergadering gedeeld zijn geen debat plaatsvindt, 

alleen stemming. Als partijen de motie of het amendement 

toch willen bespreken, wordt het onderwerp ter bespreking 

terug verwezen naar de commissie.  

 

Fracties kunnen moties en amendementen vooraf altijd ter 

advies voorleggen aan de griffie. Maandag voor de raad 

zijn alle (commissie)griffiers aanwezig.  

 

De agenda en stukken voor de raad zijn vandaag 

gepubliceerd op het ris: raad.dordrecht.nl. 

 

 

https://raad.dordrecht.nl/


Aanmelden zomerbarbecue dinsdag 31 augustus 

Deze week heeft u per mail de uitnodiging gekregen voor 

de zomerbarbecue op dinsdag 31 augustus. Alle raads- en 

commissieleden zijn –met partners- van harte welkom bij 

het Wantijpaviljoen (Wantijpark 1) vanaf 18:30 uur. U kunt 

zich aanmelden bij Karin de Graaf via: 

k.de.graaf@dordrecht.nl. U wordt nadrukkelijk verzocht dit 

te doen vóór 17 juli. Er is alleen plek voor mensen die zich 

hebben aangemeld. Heeft u een speciaal dieet? Graag dit 

ook aan Karin doorgeven. Uiteraard vindt de BBQ binnen 

de dan geldende corona-normen plaats.  

 

 

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 Aankoop twee percelen aan de Weeskinderendijk 

van Stellebos Onroerend Goed BV (Indofin) 

 RV Invulling additl. volume Huis van Stad en Regio 

 RV Voortgang programma Samen tegen Armoede 

 RV Vervolgonderzoek landbouwweg 

 RV Financiële afronding Nieuwe Dordtse Biesbosch 

 RV Aanvraag aanvullend krediet renovatie 

Engelenburgerbrug 

 RIB Leefwerf, fase 2 in Stadswerven 

 RIB Voortgang motie 201110/M22: SMART begroten 

 RIB Meicirculaire 2021 

 RIB Jaarverslag 2020 betreffende toezicht en 

handhaving kinderopvang 

 Beantw. art. 39-vragen (inlichtingen) GewoonDordt 

Borging stedenbouwkundige bepalingen 

 Beantw. art. 40-vragen over RIB Tussenstand 

Uitvoering visie Van opvang naar wonen 2020-2025 
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