
 

 

 
 
 

 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 4 NOVEMBER 2021 

 

 

 

 nov Gemeenteraad 14.00u Raadzaal 

Stadhuis 

10 nov Indien nodig: 

Uitloop gemeenteraad 

20.00u Raadzaal 

Stadhuis 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:  

 

Dinsdag 9 november: gemeenteraad 

Dinsdag 9 november vergadert de gemeenteraad, 

aanvang: 14.00 uur, Raadzaal Stadhuis. De Corona-

richtlijnen (incl. anderhalve meter) zijn helaas weer van 

toepassing, waardoor we in de Corona-opstelling zullen 

vergaderen (witte tafeltjes in binnenring en tribune). 

Daarnaast 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 

 

De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het 

ris, zie: raad.dordrecht.nl 

 

De bespreking van de Begroting 2022 gaat als volgt: 

1. Eerste termijn raad en college (formeel indienen 

eventuele moties en amendementen) 
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- Spreektijd 7 minuten per fractie (exclusief 

interrupties)  

- Inclusief indienen moties en amendementen 

- Spreekvolgorde: afwisselend oppositie/coalitie, 

naar grootte, start bij oppositie (D66) 

- Spreektijd college: 5 minuten, wethouder 

Financiën: 10 minuten 

2. Tweede termijn raad en college; spreektijd: 5 

minuten 

3. Besluitvorming over amendementen, begroting en 

moties 

 

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 

minimaal twee partijen de motie of het amendement in dit 

geval toch willen bespreken, wordt het onderwerp eerst 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 10 november: mogelijke uitloop 

gemeenteraad 

Indien de vergadering van 9 november niet voor 24 uur 

kan worden afgerond, vervolgt de vergadering op 

woensdag 10 november om 20.00 uur. 

 

 



Aankondiging Raadsbijeenkomst 'Dordtse dinsdag' 

Op donderdag 18 november om 20.00 uur is er een 

bijeenkomst over de Dordtse dinsdag voor alle raads- en 

commissieleden. Voor wie er bij wil zijn: reserveer deze 

datum vast in uw agenda. De Werkgroep Dordtse dinsdag 

zal u op deze avond informeren over wat er tot nu is 

gedaan en hoe de uitwerking eruit ziet. Eventueel worden 

aanwezigen gevraagd mee te denken. Volgende week 

ontvangt u allen hiervoor een uitnodiging. 

 

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 Afhandelen motie 201110/M3A: 30 in z'n drie 

 RV Beleidskader Integrale laadvisie Dordrecht 

 RV Vaststellen voorbereidingsbudget Dordwijk  

 RV Vaststellen Programma Vitale Sportparken 

Dordrecht 2030 

 RIB Verkooptrajecten Berckepoort en Biesboschhal 

 RIB Pilot: 'Ieder kind van de basisschool met een 

zwemdiploma' 

 RIB Uitvoeringsplan Dordtse Participatieplekken 

vanaf 2022 

 RIB Evaluatie opgave Zorgzame Stad 

 RIB Beantwoorden motie 201110/M26: Motie ESCO 

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat stukken 

uit het college beschikbaar zijn voor de raad 
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