
 

 

 
 

 
 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 9 SEPTEMBER 2021 

 

13 sep Bezoek CTOO aan 

Stedelijk Dalton 

15.00u Kapteynweg  

14 sep Auditcommissie  19.00u digitaal 

14 sep Commissie Bestuur 

en middelen 

20.00u Vk 1 

14 sep Commissies 

Sociaal en Fysiek 

20.00u digitaal 

15 sep Werkbezoek Dordt 

West 

19.30u Startpunt: 

Stadskantoor 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:  

 

Bezoek CTOO aan Stedelijk Dalton Lyceum 

Maandag 13 september is er vanuit het CTOO een 

kennismakingsbezoek aan het Stedelijk Dalton Lyceum met 

de (vernieuwde) Raad van Toezicht en de bestuurder. 

 

Dinsdag 14 september: Auditcommissie 

Op dinsdag 14 september is er een korte vergadering van 

de Auditcommissie, aanvang 19.00 uur. Deze vergadering 

is digitaal, via MS Teams. Voor het publiek en pers is de 

vergaderingen te volgen via de live-stream van de 

gemeenteraad: dordrecht.raadsinformatie.nl 

 

Dinsdag 14 september 

Adviescommissies gemeenteraad 

Dinsdag 14 september vergaderen de commissies Fysiek, 

Sociaal en Bestuur en middelen, aanvang 20.00 uur. De 
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commissie Bestuur en middelen komt bijeen in 

vergaderkamer 1 van het Stadskantoor, zonder publiek en 

pers i.v.m. corona-maatregelen. De commissies Sociaal en 

Fysiek 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. 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 dan zal het Presidium bepalen of fysiek vergaderen 

voor alle raads- en commissievergaderingen weer mogelijk 

is. 

 

Woensdag 15 september: bezoek Dordt West 

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 vandaag een uitnodiging voor een 

fietstocht met de wijkmanagers door de wijk (in groepen), 

vertrek 19.30 uur vanaf het Stadskantoor (achterzijde). 

Heeft u specifieke vragen of verzoeken voor dit bezoek, 

meld deze dan bij de raadsgriffie! 

 

Onderwerpen werkprogramma RKC 2022 

De Rekenkamercommissie spreekt deze maand met de 

fractievoorzitters over het aanleveren voor onderwerpen 

voor komend jaar. Deze gesprekken vinden plaats via MS 

Teams. 

 

https://raad.dordrecht.nl/


Raadsbijeenkomsten komende periode 

Bijgevoegd bij deze Donderdagbrief ontvangt u een 

overzicht van de raadsbijeenkomsten en uitnodigingen voor 

de komende periode. 

 

Termijnagenda 

De termijnagenda's van de commissies treft u voortaan bij 

alle commissies standaard bij het agendapunt 

Termijnagenda (agendadeel), i.p.v. bij agendapunt 1. 

Zie: raad.dordrecht.nl/Vergaderingen. 

 

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 Wijzigingsbesluit GR Drechtsteden 15e wijziging 

 RV Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening 

Krispijn, locatie Nieuweweg 4 

 RV Verzoek tot aanwijzing ter onteigening gronden 

Dordtse Kil IV  

 RV Groeiagenda 2023 – uitvoeringsprogramma 

2022 – lokale vaststelling opgavebladen 

 RV Verklaring van geen bedenkingen voor de 

vergunning van DuPont de Nemours B.V 

 RV Financiële afronding Nieuwe Dordtse Biesbosch 

 RIB Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan 7e 

herziening Schil, locatie Crownpoint 

 RIB Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan 5e 

herziening Krispijn, locatie Mauritsweg 157 

(Thureborgh) 

 RIB Aanbesteding Handhaving 2022 

 RIB Beantwoorden motie M6 'Leefwerf De Biesbosch 

in veilig vaarwater'  

 RIB Benoemen openbare ruimte Árpád Weiszpad 

 RIB Benoemen openbare ruimte Synodestraat 

 RIB Onttrekken openbare ruimte Citrienpad 

 RIB Benoemen openbare ruimte Grote Hondring 

https://raad.dordrecht.nl/


 RIB Actuele stand van zaken Chemours/DuPont  

 Beantwoorden artikel 40-vragen SP Subsidie 

betaalbare woningbouw 

 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Betere 

afvalbakken tegen zwerfafval! 

 Beantwoorden art. 39-vragen RvO PvdA Opvang 

Afghaanse vluchtelingen 

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat stukken 

uit het college beschikbaar zijn voor de raad 

 


