
 

 

 
 

 
 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 16 DECEMBER 2021 

 

 

 

21 dec Raadsvergadering 14.00u digitaal  

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

 

Dinsdag 21 december: Gemeenteraad 

De raad vergadert dinsdag 21 december digitaal in MS 

Teams, aanvang: 14.00 uur. Voor pers en publiek is deze 

vergadering te volgen via de live-stream van de raad: 

dordrecht.raadsinformatie.nl 

 

De agenda en stukken voor de raadsvergadering zijn 

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

 

Moties & amendementen 

Vanwege het digitale karakter van de vergadering 

worden fracties verzocht moties en amendementen 

zoveel als mogelijk getekend vóór de vergadering bij 

de griffier aan te leveren. 

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 minimaal 24-uur voor de 
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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 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. 

 

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 Verkoop veerpont De Biesbosch 

 RIB Aanpak Straatintimidatie 2021-2022 

 RIB Stadswerven deelgebied A 'De Punt' 

 RIB Informatie over de gunning van percelen 

Inburgering (WI) en Educatie (WEB) 

 RIB Voortgang Veilig Thuis en aanpak verbetering 

lokale infrastructuur 

 RIB Stand van zaken lawaaiflitsers 

 RIB Onafhankelijke cliëntondersteuning 

 Beantw. artikel 40-vragen GewoonDordt Hanneken 

 Beantw. aanvullende artikel 40-vragen GroenLinks 

30 km-wegen en –straten 

 Beantw. artikel 40-vragen GewoonDordt Programma 

Sportparken 

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat stukken 

uit het college beschikbaar zijn voor de raad 
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