
 

 

 
 
 
 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 8 JULI 2021 

 

 

 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:  

13 jul Gemeenteraad 14.00u Raadzaal 

Stadhuis 

14 jul Indien nodig: 

Uitloop gemeenteraad 

20.00u Raadzaal 

Stadhuis 

14 jul Raadswerkgroep 

Diversiteit 

19.00u VK 1 SK 

Of Stadhuis 

 

Dinsdag 13 juli, uitloop 14 juli: gemeenteraad 

De raad vergadert dinsdag 13 juli vanaf 14.00 uur in de 

Raadzaal van het Stadhuis met een mogelijke uitloop naar 

woensdag 14 juli 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: dordrecht.raadsinformatie.nl 

 

De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het 

ris, zie: raad.dordrecht.nl 

 

Bij de bespreekstukken start de vergadering met de 

tweede termijn debat Kadernota 2022: 

1. - spreektijd max 5 min. (excl. interrupties) per  

   fractie en wethouder 
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- Spreekvolgorde: afwisselend oppositie/coalitie 

naar grootte, start bij oppositie (D66) 

2. Besluitvorming over amendementen, Kadernota en 

moties 

Moties & amendementen 

Afspraak is dat fracties hun moties en amendementen 

(voor de Kadernota: voor zover nog niet ingediend in de 

eerste termijn) 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. Over moties of 

amendementen die worden ingediend op hamerstukken en 

die niet 24-uur voor de vergadering gedeeld zijn vindt geen 

debat plaats, alleen stemming. Als partijen de motie of het 

amendement in dit geval 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. 

  

Afsluiting Kadernotadebat 

De traditionele borrel in de koffiekamer na afloop van de 

behandeling van de Kadernota kan dit jaar niet 

plaatsvinden, vanwege de beperkte ruimte (handhaven  

anderhalve meter niet mogelijk). 

 

Woensdag 14 juli: Raadswerkgroep Diversiteit 

Woensdag 14 juli komt de raadswerkgroep Diversiteit en 

inclusiviteit bijeen in vergaderkamer 1 van het 

Stadskantoor (niet openbaar), indien de raad vergadert op 

14 juli wordt de locatie: Raadzaal Stadhuis 

 

 



Aanmelden zomerbarbecue dinsdag 31 augustus 

Raads- en commissieleden – met partners - zijn van harte 

welkom bij de zomerbarbecue van de raad op dinsdag 31 

augustus (uiteraard mits de coronasituatie het toelaat). 

Aanmelden kan nog tot en met 16 juli bij Karin de Graaf 

via: k.de.graaf@dordrecht.nl. 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 de Nieuwe behandelvoorstellen: 

 RV Vaststellen Algemene plaatselijke verordening 

Dordrecht, 18e wijziging 

 RV Vaststellen Atelierbeleid Dordrecht 

 RV Meerjaren Perspectief Vastgoed 2021   

 RIB Mogelijke woningbouw achter Dorp De Hoop 

 RIB Stand van zaken Stichting Museum 1940-1945 

Regio Dordrecht 

 RIB Omgevingsvisie Amendement - Indicatieve 

planning programma's 

 RIB S.v.z. motie 201110/M3A: 30 in z'n drie 

 RIB Jaarprogramma 2021 Omgevingsdienst ZHZ en 

Jaarverslag 2020 

 RIB Onderzoek naar zelfbewoningsplicht en anti-

speculatiebeding 

 Beantw. artikel 40-vragen PvdA Buurtrechtbank 

 Beantw. artikel 40-vragen SP Toepassing Nota 

Lokale Heffingen 

Opmerking: het kan enige tijd (meestal enkele dagen) 

duren voordat stukken uit het college beschikbaar zijn voor 

de raad 
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