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Dames en heren,
In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:
Dinsdag 7 september
Infobijeenkomst BBC Kostenverdeelsleutel SDD
Dinsdag 7 september is er een regionale
raadsinformatiebijeenkomst over de kostenverdeelsleutel
Sociale Dienst voor de gemeenteraden en de Drechtraad.
Vanaf 19:00 uur via MS Teams. Zie uw uitnodiging in de
mail en op de website:
https://drechtraad.drechtsteden.nl/vergaderingen
Woensdag 8 september
Adviescommissies gemeenteraad
De commissies Fysiek, Sociaal en Bestuur en middelen
vergaderen komende week op woensdag, aanvang 20.00u.
De commissie Fysiek komt bijeen in vergaderkamer 1 van
het Stadskantoor, nog zonder publiek en pers i.v.m.
coronamaatregelen. De commissies Sociaal en Bestuur en
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middelen vergaderen digitaal, via MS Teams.
Voor het publiek en pers zijn de vergaderingen te volgen
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 commissievergadering in vergaderkamer 1 gehouden worden binnen
de restricties van de coronamaatregelen. 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 commissievergaderingen weer mogelijk is.
Donderdag 9 september:
Raadswerkgroep Diversiteit
Donderdag 9 september vergadert de raadswerkgroep
Diversiteit, 19.00u in vergaderkamer 1 (niet openbaar). De
werkgroep bespreekt een voorstel om in gesprek te gaan
met de stad over diversiteit en inclusiviteit.
Raadswerkgroep Dordtse Dinsdag
Op donderdag 9 september komt de raadswerkgeroep
Dordtse Dinsdag weer bij elkaar. De raadswerkgroep krijgt
een presentatie van de griffies van Groningen en Tilburg.
De raden van deze beide gemeenten hebben recent hun
vergadermodel aangepast. Hun ervaringen en tips kan de
raadswerkgroep meenemen in het verder uitwerken van de
Dordtse Dinsdag. (Vk 11, niet openbaar)
Vooraankondiging woensdag 15 september
De raadsbrede themabijeenkomst op 15 september zal
worden benut voor een werkbezoek aan Dordt West. In

Wielwijk, Crabbehof en Krispijn loopt al een tijdje het
programma Dordt West met daarbinnen een fysieke en een
sociale pijler. U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor
een fietstocht met de wijkmanagers door de wijk (in
groepen), aanvang 19.30 uur. Heeft u specifieke vragen of
verzoeken voor dit bezoek, meld deze dan bij de
raadsgriffie!
Raadskalender komende periode
Bij deze Donderdagbrief is ook weer een raadskalender
voor de komende periode toegevoegd. De Griffie zal deze
kalender wekelijks bijwerken.
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 Beschikbaar stellen van uitvoeringsbudget en –
krediet voor het Zuidelijk Stationsgebied



RV Afschaffen Blijverslening



RV Aanvragen krediet aanleg parkeerterrein
Businesspark Amstelwijck ten behoeve van een
regionale vaccinatielocatie



RIB Overname eigendom, beheer en onderhoud
Louisa- en Cannemanspolder



Beantwoorden art. 40-vragen VVD Boot door muur
Dordrechts Museum, niets is te dol



Beantwoorden art. 40-vragen SP Tegelophaalservice

Correctie op vorige Donderdagbrief
Nog niet door het college vastgesteld is het raadsvoorstel
Vaststellen grondexploitatie Admiraalsplein Zuidzijde
Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat stukken
uit het college beschikbaar zijn voor de raad

