
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDERDAGBRIEF 07 OKTOBER 2021 

 

 

 

12 okt Raadsvergadering 14.00u Raadzaal  

13 okt Symposium RKC 17.30u Kinepolis 

13 okt Werkgr. Dordtse Dinsdag 20.00u Vk 1 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

 

Dinsdag 12 oktober: Gemeenteraad 

De raad vergadert dinsdag 12 oktober vanaf 14.00 uur in 

de Raadzaal van het Stadhuis. Deze vergadering is weer 

gewoon toegankelijk voor pers en publiek.  

De vergadering is tevens te volgen via de live-stream van 

de gemeenteraad: dordrecht.raadsinformatie.nl 

 

De agenda en stukken voor de raadsvergadering zijn 

vandaag gepubliceerd op het ris, zie: raad.dordrecht.nl 

 

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 
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minimaal twee 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. 

 

Woensdag 13 oktober: werkgroep Dordtse Dinsdag 

Woensdag 13 oktober komt de raadswerkgroep Dordtse 

Dinsdag bij elkaar om verder te spreken over de concrete 

invulling van de Dordtse Dinsdag. 

Vergaderkamer 1, 20.00 uur (niet openbaar) 

 

Woensdag 13 oktober: 

Symposium Rekenkamercommissie 

Woensdag 13 oktober bent u van harte welkom bij het 

Symposium Kaderstelling over toerisme van de 

Rekenkamercommissie.  

Bijgevoegd is het programma voor deze avond,  Kinepolis 

(Lijnbaan 200), inloop 17.00 uur, aanvang 17.30 uur. 

Aanmelden kan nog! (zie eerdere berichtgeving in de mail) 

Op 27 oktober kunt u ook nog deelnemen aan de 

werkateliers die over dit onderwerp worden gehouden. 

 

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 Begroting 2022 

 RV Vaststellen aanpassing Reclamebelasting 2022 

(corona-steunmaatregel lokale heffingen) 

https://raad.dordrecht.nl/


 RV Vaststellen Verordeningen op de heffing en 

invordering van onroerendezaakbelastingen, 

afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting 

2022 

 RV Vaststellen Verordeningen op de heffing en 

invordering van precariobelasting, marktgeld en 

reinigingsrecht 2022 

 RV Vaststellen Verordening op de heffing en 

invordering leges 2022 

 RV Opheffen geheimhouding ten aanzien van de 

bijlage "Kosten gemaal verplaatsing, 8 december 

2020" horend bij voorstel: Beantwoorden rappel 

artikel 40-vervolgvragen PvdA Rioolkast - gemaal - 

Antwoordbrief artikel 40/41 

 RV Actualiseren bestuurlijke planner 2021/2022 

 RV Vaststellen Heffingsverordening en Tarieventabel 

Essenhof 2022 

 RV Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet 

Bouwhuys-locatie Wielwijk 

 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks 30 km-

wegen en –straten 

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat stukken 

uit het college beschikbaar zijn voor de raad 

 


