
 

 

 
 
 
 

 
 

 

DONDERDAGBRIEF 16 SEPTEMBER 2021 

 

21 sep Raadsvergadering 14.00u Raadzaal  

22 sep Mogelijke uitloop 

raadsvergadering 

20.00u Raadzaal 

23 sep CTOO 16.30u digitaal 

23 sep Presidium 20.00u digitaal 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

 

Dinsdag 21 september: Gemeenteraad 

De raad vergadert dinsdag 21 september vanaf 14.00 uur 

in de Raadzaal van het Stadhuis.  

In de middagvergadering (met duidingsdebat) kunnen alle 

raadsleden conform de corona-richtijnen zitting nemen in 

de raadzaal. Om 17.30 uur schenkt de gemeenteraad 

aandacht aan de installatie van de kinderburgemeester en 

de uitreiking van het jongerenlintje (Dordtse belofte). In 

verband met de nog altijd geldende 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 

In het avondgedeelte (vanaf 20.00 uur) neemt de raad 

afscheid van wethouder Piet Sleeking. Bij dit gedeelte zijn  

een aantal gasten aanwezig. Om voldoende ruimte te 

houden zal een deel van de raadsleden de vergadering 

volgen vanuit de Kennedyzaal. De griffier heeft u hier 

inmiddels over gemaild.  

De agenda en stukken voor de raadsvergadering zijn 

vandaag gepubliceerd op het ris, zie: raad.dordrecht.nl 
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Woensdag 22 september: uitloop gemeenteraad 

Wanneer de debatraad op 21 september nog niet is 

afgerond, vervolgt de vergadering woensdag 22 september 

om 20.00 uur.  

 

Moties & amendementen 

Voor de raadsvergadering geldt dat fracties hun moties en 

amendementen uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de 

raadsvergadering 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. 

  

Donderdag 23 september: CTOO 

Donderdagmiddag vergadert de Commissie van Toezicht op 

het Openbaar Onderwijs , digitaal via MS Teams, van 

16.30-17.00 uur. De vergadering is openbaar, maar gezien 

het digitale karakter wordt de vergadering opgenomen. 

 

Donderdag 23 september: Presidium 

Donderdag 23 september vergadert het Presidium, 20.00 

uur via MS Teams. Het eerste stuk is een besloten deel en 

vanaf 20.30u vindt het openbare deel plaats. Publiek en 

pers 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 

https://raad.dordrecht.nl/


 

Noteer deze datums in uw agenda! 

Maandag ontvangt u van de Rekenkamercommissie een 

uitnodiging voor een Symposium Kaderstelling op 13 

oktober aanstaande, met werkateliers op 27 oktober.  

Tijdstip: 17 tot 21 uur (met eten). 

 

Onderwerpen werkprogramma RKC 2022 

Welke onderwerpen wilt u aandragen voor onderzoek van 

de Rekenkamercommissie? De RKC spreekt deze maand 

met de fractievoorzitters over het aanleveren voor 

onderwerpen voor komend jaar. 

 

Raadskalender komende periode 

Bijgevoegd bij deze Donderdagbrief ontvangt u een 

overzicht van de raadsbijeenkomsten en uitnodigingen voor 

de komende periode. 

 

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 grondexpl. Admiraalsplein Zuidzijde 

 RV Voorber.krediet Maasterras – Dordrecht CS 

 RV Wijzigingsbesluit bestemmingsplan 

Gezondheidspark West / Middenzone 

 RV Vaststellen verordening Stimuleringslening 

Energiezuinig wonen gemeente Dordrecht 

 RV Vaststellen Agenda Deelmobiliteit 

 RIB Data en duiding sociaal domein 

 RIB Nationaal Toekomstbeeld fiets 

 RIB Uitvoeringsplan en convenant Woonoverlast 

 RIB Rapportage honingbijen in de Biesbosch 

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat stukken 

uit het college beschikbaar zijn voor de raad 

 

https://raad.dordrecht.nl/

