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Dam es en heren,
In de ze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:
Bezoek CTOO aan Stedelijk Dalton Lyceum
Maandag 13 september is er vanuit het C TOO een
k e nnismakingsbezoek aan het Stedelijk Dalton Lyceum met
de (ve rnieuwde) Raad van Toezicht e n de bestuurder.
Dinsdag 14 september: A uditcommissie
O p dinsdag 14 september is e r een korte ve rgadering van
de Auditcommissie, aanvang 19.00 uur. Deze ve rgadering
is digitaal, via MS Teams. Voor het publiek e n pers is de
ve rgaderingen te volgen via de live-stream van de
ge m eenteraad: dordre cht.raadsinformatie.nl
Dinsdag 14 september
A dviescommissies gemeenteraad
Dinsdag 14 september ve rgaderen d e commissies Fysiek,
Sociaal en Be stuur en middelen, aanvang 20.00 uur. De
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com m issie Bestuur en middelen k omt bijeen in
ve rgaderkamer 1 van het Stadskantoor, zonder publiek e n
pe rs i.v.m. corona-maatregelen. De commissies Sociaal en
Fysie k ve rgaderen digitaal, via MS Teams.
Voor he t publiek en pers zijn de vergaderingen te volgen
via de live-stream van de gemeenteraad:
dordre cht.raadsinformatie.nl
De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het
ris, zie : raad.dordre cht.nl
Digitaal vergaderen tot 20 september
Ge zie n de huidige coronamaatregelen zullen de commissies
voorlopig nog digitaal bijeenkomen. W el kan steeds é én
com m issievergadering in ve rgaderk amer 1 gehouden
worde n binnen de re stricties van de coronamaatregelen.
Publiek en pers volgen deze vergaderingen via de livestre am. Mochten de landelijk e maatregelen ve rsoepeld
worde n dan zal het Presidium bepalen of fysiek vergaderen
voor alle raads- e n commissievergaderingen we e r m ogelijk
is.
Woensdag 15 september: bezoek Dordt West
De raadsbrede themabijeenkomst op 15 september zal
worde n be nut voor e en we rk bezoek aan Dordt West. In
W ie lwijk , C rabbehof e n Krispijn loopt al e en tijdje het
programma Dordt W est met daarbinnen een fysieke e n een
sociale pijle r. U ontvangt vandaag een uitnodiging voor een
fie tstocht met de wijk managers door de wijk (in groepen),
ve rtre k 19.30 uur vanaf het Stadskantoor (achterzijde).
He e ft u specifieke vragen of verzoeken voor dit bezoek,
m e ld deze dan bij de raadsgriffie!
Onderwerpen werkprogramma RKC 2022
De R e kenkamercommissie spreekt deze maand m et de
fractie voorzitters over het aanleveren voor onderwe rpen
voor k o mend jaar. Deze gespre kken vinden plaats via MS
Te ams.

Raadsbijeenkomsten komende periode
Bijge voegd bij deze Donderdagbrief ontvangt u een
ove rzicht van de raadsbije enkomsten e n uitnodigingen voor
de k omende periode.
Termijnagenda
De te rm ijnagenda's van de commissies tre ft u voortaan bij
alle commissies standaard bij het agendapunt
Te rm ijnagenda (agendadeel), i.p.v. bij agendapunt 1.
Zie : raad.dordrecht.nl/Vergaderingen.
Nieuwe stukken uit het college
De volgende stukken zijn deze we ek vastgesteld door het
colle ge en (zullen) verschijnen op het R IS
(raad.dordre cht.nl) bij de Nie uwe behandelvoorstellen:


R V W ijzigingsbesluit GR Dre chtsteden 15e wijziging



R V Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening
Krispijn, locatie Nieuwe we g 4



R V Ve rzoek tot aanwijzing ter onteigening gronden
Dordtse Kil IV



R V Groe iagenda 2023 – uitvoeringsprogramma
2022 – lokale vaststelling opgavebladen



R V Ve rk laring van geen bedenkingen voor de
ve rgunning van DuPont de Ne mours B.V



R V Financiële afronding Nie uwe Dordtse Biesbosch



R IB Te r inzagelegging ontwe rpbestemmingsplan 7e
he rzie ning Schil, locatie C rownpoint



R IB Te r inzagelegging ontwe rpbestemmingsplan 5e
he rzie ning Krispijn, locatie Mauritswe g 157
(Thure borgh)



R IB Aanbesteding Handhaving 2022



R IB Be antwoorden motie M6 'Leefwe rf De Biesbosch
in ve ilig vaarwate r'



R IB Be noemen openbare ruimte Árpád Weiszpad



R IB Be noemen openbare ruimte Synodestraat



R IB O nttrekken openbare ruimte Citrienpad



R IB Be noemen openbare ruimte Grote Hondring



R IB Actue le stand van zaken C hemours/DuPont



Be antwoorden artikel 40-vragen SP Subsidie
be taalbare woningbouw



Be antwoorden artikel 40-vragen VVD Betere
afvalbakken tegen zwe rfafval!



Be antwoorden art. 39-vragen R vO PvdA Opvang
Afghaanse vluchtelingen

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat stukken
uit het college beschikbaar zijn voor de raad

