
 

 

 
 
 
 
 

 

 

DONDERDAGBRIEF 26 AUGUSTUS 2021 

 

31 aug Commissies, agendadeel 18.00u Digitaal 

31 aug Zomerbarbecue 19.00u  

2 sept Werkbezoek comm. Fysiek 19.00u  

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:  

 

Dinsdag 31 augustus: Commissies, agendadeel 

Dinsdag 31 augustus starten om 18.00 uur (!) de 

commissies Sociaal, Fysiek en Bestuur en middelen met 

een korte vergadering (alleen agendadeel).  

Deze vergaderingen zijn digitaal, via MS Teams. Voor het 

publiek zijn de vergaderingen te bekijken via de live-

stream van de gemeenteraad: dordrecht.raadsinformatie.nl 

De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het 

ris, zie: raad.dordrecht.nl 

 

Digitaal vergaderen tot 20 september 

Gezien de huidige coronamaatregelen zullen de commissies 

voorlopig nog digitaal bijeenkomen, zoals ook voor het 

zomerreces het geval was. Wel kan steeds één commissie-

vergadering in vergaderkamer 1 gehouden worden binnen 

de restricties van de corona-maatregelen. Publiek en pers 

volgen deze vergaderingen via de live-stream. 

Mochten de landelijke maatregelen versoepeld worden 

(wellicht na 20 september) dan zal het Presidium bepalen 

of fysiek vergaderen voor alle raads- en commissie-

vergaderingen weer mogelijk is. 
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Dinsdag 31 augustus: Zomerbarbecue 

Voor de jaarlijkse Zomerbarbecue op 31 augustus heeft de 

Griffie een kleine 100 aanmeldingen ontvangen. Alle 

aanwezigen zal gevraagd worden bij binnenkomst een 

vaccinatiebewijs of testbewijs te tonen. Daarmee kan 

buiten de anderhalve meter worden losgelaten. Alle 

deelnemers hebben inmiddels een mail ontvangen met 

nadere informatie. U bent welkom vanaf 18.30 uur, om ca 

22.00 uur is de afsluiting. 

 

Auditcommissie verplaatst 

De Auditcommissie van 1 september is verplaatst naar 

dinsdag 14 september om 19.00 uur. 

 

Werkbezoek commissie Fysiek 

Op donderdag 2 september brengt de commissie Fysiek 

een werkbezoek aan een aantal agrariërs in het 

buitengebied. Thema's voor het werkbezoek zijn 

biodiversiteit en maaibeleid. Per fractie kan maximaal één 

persoon deelnemen. Het programma is naar alle leden van 

de commissie Fysiek gemaild. 

 

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 grondexploitatie 

Admiraalsplein Zuidzijde 

 RIB Erratum Bestuursrapportage 2021 

 RIB Vaststellen 4e wijziging Legesverordening 2021 

 RIB Voortgang uitwerking verkeerstructuurplan 

Spuiboulevard e.o. 

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat 

stukken uit het college beschikbaar zijn voor de raad 
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