
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDERDAGBRIEF 14 OKTOBER 2021 

 

+++ 18 tot en met 22 oktober: Herfstreces +++ 

26 

okt 

Inloop Begroting 18.30 – 

19.45 u 

Vk 5 

26 

okt 

Presentatie RKC 

Onderzoek Corona 

19.00u Vk 11 

26 

okt 

Adviescommissies 

Fysiek en Sociaal 

20.00u Vk 1 en 3 

26 

okt 

Adviescommissie 

Bestuur en middelen 

20.00u Romboutsln 105, 

Leerpark 

27 

okt 

RKC Werkateliers 17.00u Stadskantoor 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

 

Herfstreces 

Komende week is het Herfstreces en zijn er dus geen 

vergaderingen. De Griffie is in deze periode beperkt 

bereikbaar. Algemene mail aan de Raadsgriffie wordt wel 

gelezen. Volgende week verschijnt geen Donderdagbrief, in 

deze brief blikken wij vooruit op de week van 25 oktober. 

 

Dinsdag 26 oktober 18.30 – 19.45 uur: 

Inloop Begroting 

Dinsdag 26 oktober, voorafgaand aan de 

commissievergaderingen, kunt u in vergaderkamer 5 

terecht voor al uw nadere vragen of een toelichting op de 

Begroting 2022. Uw technische vragen kunt u tot en met 
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25 oktober indienen bij de Griffie. Deze worden uiterlijk 2 

november schriftelijk beantwoord. 

 

Dinsdag 26 oktober: 

RKC Presentatie Corona onderzoek 

Dinsdag 26 oktober presenteert de Rekenkamercommissie 

haar resultaten van het Corona-onderzoek.  

Vergaderkamer 11 Stadskantoor, 19.00 uur. 

   

Dinsdag 26 oktober: adviescommissies 

Dinsdagavond 26 oktober vergaderen de adviescommissies 

Fysiek, Sociaal en Bestuur en middelen (de laatste op een 

afwijkende locatie, zie hieronder). De vergaderingen zijn 

weer openbaar en toegankelijk voor pers en publiek, 

aanvang: 20.00 uur, vergaderkamers 1 en 3 en Leerpark. 

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 

 

Commissie Bestuur en middelen op locatie Leerpark 

De commissie Bestuur en middelen is op 26 oktober te gast 

bij de Veiligheidsregio op het Leerpark, adres: 

Romboutslaan 105. Aanvang: 20.00 uur. Ook deze 

vergadering is openbaar. Vanwege de afwijkende locatie 

kan deze vergadering helaas niet worden uitgezonden via 

de live-stream. 

Zie voor de agenda en stukken: raad.dordrecht.nl 

 

Woensdag 27 oktober 17 – 21 uur: RKC Werkateliers  

In vervolg op het Symposium Kaderstelling organiseert de 

Rekenkamercommissie op 27 oktober een aantal 

Werkateliers. Zie bijgaande afbeelding voor nadere info. 

Aanmelden via: m.damen@dordrecht.nl 

of s.khadje@dordrecht.nl. 
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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 Aanwijzen gronden plangebied Dordtse Kil IV 
(DistriPark) waarop de Wet voorkeursrecht 
gemeenten van toepassing is: bestendiging raad 

 RV Evaluatie en nieuwe aanvraag toepassing Wet 
bijzondere maatregelen grootstedelijke 
problematiek (Wbmgp) 

 RIB Coronamaatregelen (12 oktober 2021) 
 RIB Actieprogramma Ondernemen met Impact 
 RIB Septembercirculaire 2021 
 RIB Stand van zaken ondersteuning gedupeerde 

ouders toeslagenaffaire 
 RIB Evaluatie Dordtpas juni 2021 
 RIB Aanpak paardenmest verharde (fiets)paden 

buitengebied 
 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Aanpak 

dakloosheid schrijnende gevallen 

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