
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 2 DECEMBER 2021 

 

 

 

7 dec Drechtraad 20.00u digitaal 

8 dec Stellingenavond Kieskompas 18.00u digitaal 

8 dec Commissie Grote Projecten 20.00u digitaal 

9 dec Presidium 20.00u digitaal 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:  

 

Dinsdag 7 december: Drechtraad 

Dinsdag 7 december houdt de Drechtraad zijn laatste 

vergadering. Deze vergadering wordt digitaal gehouden, 

via Teams, aanvang: 20.00 uur.  

Voor pers en publiek is de vergadering live te volgen via de 

live-stream op: drechtsteden.raadsinformatie.nl 

 

Zie voor de agenda en stukken: 

https://drechtraad.drechtsteden.nl/Vergaderingen/ 

 

Woensdag 8 december: stellingenavond Kieskompas 

Woensdag 8 december houdt Kieskompas een 

stellingenavond voor het maken van de Dordtse stemhulp. 

Deze bijeenkomst vindt digitaal plaats via Teams, 

voorgesteld aanvangstijdstip: 18.00 uur (niet openbaar). 

 

 
 

 

 

Redactie 
Harco Bakker 

Griffie Dordrecht  
 

 

 

T 078 770 2555 
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jc.bakker@dordrecht.nl 
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Woensdag 8 december: commissie Grote Projecten 

Woensdagavond 8 december vergadert de commissie Grote 

Projecten. Ook deze vergadering is digitaal, via Teams, 

aanvang 20.00 uur. Voor pers en publiek is deze  

vergadering te volgen 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 9 december 2021: Presidium 

Het Presidium vergadert op donderdagavond 9 december, 

digitaal via Teams. Aanvang: 20.00 uur. Deze vergadering 

is, met uitzondering van een besloten deel aan het eind, te 

volgen via de live-stream van de gemeenteraad: 

dordrecht.raadsinformatie.nl 

 

De agenda en stukken van het Presidium zijn te vinden op: 

raad.dordrecht.nl 

 

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 Slijpen aan een diamant - Toekomstbeeld 

Binnenstad Dordrecht 

 RV Vaststellen bestemmingsplan 7e herziening 

Schil, locatie Crownpoint 

 RV Groenblauwe schoolpleinen 

 RV Aanpassen bebouwde komgrens Wet 

natuurbescherming 

https://raad.dordrecht.nl/
https://raad.dordrecht.nl/
https://raad.dordrecht.nl/


 RIB Financiële afwikkeling eindverantwoording 

Mijlweg/A16 

 RIB Het Dordts Leerprogramma en beantwoorden 

moties M10 'Achterstanden weg na corona', M11 

'Alle kinderen tellen mee' en M12 'verrekening 

Rijksbijdrage' 

 RIB Aanbieden eindrapport over het Algemeen 

aanbod in Dordrecht 

 RIB Stand van zaken mantelzorgbeleid 2021 

 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Harder aan de 

slag voor flitspalen 

 Beantwoorden artikel 40-vragen VSP Rotonde op de 

kruising Leeuwstraat-Copernicusweg en de 

fietsroute Zuidendijk 

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat stukken 

uit het college beschikbaar zijn voor de raad 

 


