
 

 

 
 
 
 

 
 

 

DONDERDAGBRIEF 30 SEPTEMBER 2021 

 

 

5 okt Drechtstedendinsdag 

Carrousels en Drechtraad 

19.00u 

/20.15u 

Teams 

6 okt Gesprek Sportraad 19.00u Vk 1 

6 okt Adviescommissies Sociaal en 

Fysiek (B&M vervalt) 

20.00u Vk 1, 3 

7 okt Gesprek Staatsbosbeheer 19.00u Vk 1 

 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

 

Dinsdag 6 oktober: Drechtstedendinsdag 

Dinsdag 6 oktober zijn er twee carrousels (19.00 uur) en 

een vergadering van de Drechtraad (20.15 uur). 

Deze vergaderingen zijn digitaal (via MS Teams). 

De bijeenkomsten zijn voor een ieder live te volgen op: 

https://drechtsteden.notubiz.nl/ 

De agenda's zijn gepubliceerd op de website van de 

Drechtraad: 

https://drechtraad.drechtsteden.nl/vergaderingen 

 

Woensdag 6 oktober: gesprek met Sportraad 

De commissie Sociaal heeft voorafgaand aan de 

commissievergadering aankomende woensdag een 

informeel gesprek met de Sportraad als vervolg op het 

eerdere gesprek in juni. Deze bespreking is niet openbaar. 
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Woensdag 6 oktober: commissies Fysiek en Sociaal 

Woensdag 6 oktober vergaderen de adviescommissies 

Fysieke Leefomgeving en Sociale Leefomgeving.  

De commissie Bestuur en middelen vervalt.  

De vergaderingen zijn weer gewoon openbaar en 

toegankelijk voor pers en publiek, aanvang: 20.00 uur, 

vergaderkamers 1 en 3. Tevens worden de vergaderingen 

uitgezonden via de live-stream van de gemeenteraad: 

dordrecht.raadsinformatie.nl 

 

De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het 

ris, zie: raad.dordrecht.nl 

 

 

Donderdag 7 oktober: gesprek met Staatsbosbeheer 

Donderdag 7 oktober geeft Staatsbosbeheer een toelichting 

voor de Dordtse gemeenteraad op het aangepaste concept 

recreatiezonering voor de Biesbosch. Deze bespreking 

wordt gehouden in vergaderkamer 1, aanvang: 19.00 uur 

(inloop 18.45 uur), einde ca 20.30 uur. 

 

 

Raadskalender komende periode 

Bijgevoegd bij deze Donderdagbrief ontvangt u een 

overzicht van de raadsbijeenkomsten en uitnodigingen voor 

de komende periode. 

 

Uitnodiging rekenkamercommissie 

Tevens is bijgevoegd een nieuwe uitnodiging van de 

Rekenkamercommissie voor het Symposium Kaderstelling 

over toerisme op 13 oktober aanstaande, met werkateliers 

op 27 oktober. Aanmelden kan nog! 
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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: 

 RIB S.v.z. transitie GRD servicegemeente Dordrecht 
 RIB Implementatie grondstoffenplan 2021-2030 
 RIB Actualisering uitvoering motie 181113/M43: 

Extra parkeerplaatsen Oudelandshoek 
 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks Sociale 

veiligheid station Dordrecht en de reorganisatie NS 

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