
 

 

 
 
 

 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 24 JUNI 2021 

 

 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:  

29 juni Werkgroep Omgevingswet 18.45u Teams 

29 juni Technische sessie GR Sociaal 19.00u Teams 

29 juni Adviescommissies 

Kadernota 2022 

20.00u Teams 

30 juni Infoavond Covid VR ZHZ 19.30u Teams 

30 juni Commissie Grote Projecten 20.00u Vk 1 

 

Dinsdag 29 juni: raadswerkgroep Omgevingswet 

De raadswerkgroep Omgevingswet vergadert dinsdag van 

18.45 – 19.45 uur via MS Teams (niet openbaar). Agenda 

en stukken zijn gepubliceerd op het RIS raad.dordrecht.nl. 

 

Dinsdag 29 juni: technische sessie Sociaal 

Dinsdag 29 juni heeft de commissie Sociaal om 19.00 uur 

een technische bespreking over de GR Sociaal. Deze 

bespreking is via MS Teams. 

 

Dinsdag 29 juni: adviescommissies Kadernota 2022 

Dinsdag 29 juni vindt in de adviescommissies Sociaal, 

Fysiek en Bestuur & middelen het debat plaats over 

onderwerpen uit de Kadernota 2022. Fracties kunnen nog 

tot (uiterlijk) maandagochtend 9.00 uur aan de Griffie 

doorgeven welke onderwerpen zij wensen te bespreken; op 

maandagochtend zal de Griffie een schema opstellen met 
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de onderwerpen onderverdeeld naar de drie commissies en 

deze maandagmiddag verspreiden. 

 

Deze vergaderingen zijn digitaal (MS Teams); aanvang: 

20.00 uur. De vergaderingen zijn te bekijken via de live-

stream van de raad: dordrecht.raadsinformatie.nl 

Voor de agenda en stukken, zie: raad.dordrecht.nl 

 

Woensdag 30 juni: informatieavond VRZHZ Covid-19 

Alle raadsleden hebben een uitnodiging ontvangen van de 

Veiligheidsregio ZHZ voor de vijfde digitale 

Raadsinformatieavond over de stand van zaken van de 

COVID-19 crisis. Woensdag 30 juni 19.30-20.30 uur; zie de 

uitnodigingsmail voor verder informatie. Deze bijeenkomst 

wordt live uitgezonden op: 

https://www.zhzveilig.nl/publicaties/livestream-2/ 

 

Woensdag 30 juni: commissie Grote Projecten 

De commissie Grote Projecten vergadert a.s. woensdag 

vanaf 20.00 uur fysiek in vergaderkamer 1 op het 

stadskantoor. Belangrijkste bespreekonderwerpen zijn de 

stand van zaken van het project Huis van Stad & Regio en 

de Monitor bouwende stad per 1 april 2021. 

 

Deze vergadering is te bekijken via de live-stream van de 

raad: dordrecht.raadsinformatie.nl 

De agenda en stukken voor deze vergadering zijn 

gepubliceerd op het ris: raad.dordrecht.nl. 

 

Aanmelden zomerbarbecue dinsdag 31 augustus 

Vorige 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 

deze (besloten) samenkomst. 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 
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doorgeven. Uiteraard vindt de BBQ binnen de dan geldende 

corona-normen plaats.  

 

Vanaf 1 juli niet meer roken in rookruimtes 

Op last van het Rijk moeten met ingang van 1 juli alle 

rookruimtes in (semi-) publieke en openbare gebouwen 

verdwijnen. Vanaf 1 juli worden dan ook de rookruimtes 

binnen het Stadskantoor en het Stadhuis opgeheven. In 

alle panden bestond al een algemeen rookverbod. 

 

Vragenlijst RKC Corona onderzoek 

De Rekenkamercommissie vraagt alle raads- en 

commissieleden vijf vragen te beantwoorden in het kader 

van het Corona onderzoek. Heeft u nog niet gereageerd op 

de mail van de Rekenkamercommissie, geef dan vandaag 

(donderdag) uw reactie. Morgen sluit de enquête. Met uw  

respons verhoogt u de waarde van het onderzoek. 

 

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 Grondexploitatie kavel 2F Leerpark  

 RV Inzet van landelijke 

coronacompensatiepakketten op Sociaal Domein 

 RV Prognose Egalisatiereserve Parkeervoorzn. 2021 

 RV Burgerinitiatief wijkraad Sterrenburg  

 RIB Aangaan verkoop en realisatieovereenkomst 

Oranjepark  

 RIB Benoemen openbare ruimte voormalig terrein 

brandweer Oranjepark 

 RIB Voortgang nieuwbouw Huis van Stad en Regio 

 RIB Dordrecht Academy 

 Beantwoorden aanvullende artikel 40-vragen VVD 

Huisvesting statushouders 
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