
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDERDAGBRIEF 13 JANUARI 2022 

 

 

18 jan RKC Briefing publicatie 

onderzoek Wonen 

18.45u via Teams 

18 jan Technische sessie Sociaal 19.00u via Teams 

18 jan Technische sessie Fysiek 19.00u via Teams 

18 jan commissies Sociaal, Fysiek 

en Bestuur en middelen 

20.00u via Teams 

19 jan Campagneleidersoverleg 19.30u vk 1 

Stadskantoor 

20 jan commissie Grote Projecten 20.00u via Teams 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

 

Dinsdag 18 januari: RKC Briefing publicatie 

meerjarenonderzoek Wonen 

Dinsdag 18 januari zal de Rekenkamercommissie, samen 

met de onderzoekers de onderzoeksresultaten toelichten 

van het meerjarenonderzoek Wonen (deel I) over de 

beschikbaarheid van woningen. 

Deze briefing is van 18.45 tot 19.30 uur via MS Teams.  

 

Aanmelden graag vóór maandag 17 januari 17.00 uur, bij 

mevrouw Khadje: s.khadje@dordrecht.nl 

 

Dinsdag 18 januari: 

Technische sessie herinrichting Krispijnseweg 

In deze facultatieve technische sessie voor de commissie 

Fysiek wordt een toelichting gegeven op de mogelijke 
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verbeteringen en aanpassingen bij de herinrichting van de 

Krispijnseweg. Het schetsontwerp zit bij de stukken en 

wordt tijdens de sessie toegelicht. Daarbij is er 

mogelijkheid voor vragen. Na komende dinsdag wordt het 

schetsontwerp voorgelegd aan ondernemers en 

aanwonenden. De technische sessie vindt tussen 19.00 en 

19.45 uur plaats via het commissiekanaal van Fysiek in 

Teams. Deze sessie is niet openbaar. 

 

Dinsdag 18 januari: Technische sessie Sociaal 

De commissie Sociaal houdt op 18 januari om 19.00 uur, 

voorafgaand aan de commissievergadering, een technische 

sessie over de verordeningen Jeugdhulp en het Sociaal 

Domein. Deze bespreking is digitaal (in Teams) en is te 

volgen via de live-stream van de gemeenteraad: 

dordrecht.raadsinformatie.nl 

 

Dinsdag 18 januari: Adviescommissies 

Dinsdag 18 januari vergaderen de commissies Sociaal, 

Fysiek en Bestuur en middelen, digitaal via Teams, 

aanvang: 20.00 uur. Voor pers en publiek zijn deze 

vergaderingen 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 

 

Woensdag 19 januari: Campagneleidersoverleg 

Woensdag 19 januari komen de campagneleiders weer 

bijeen ter voorbereiding van de verkiezingen. 

19.30 uur, vergaderkamer 1, met in achtneming van de 

corona-maatregelen. (vergadering is niet openbaar). 

 

Donderdag 20 januari: Technische sessie voorlopig 

ontwerp Huis van Stad & Regio 

Op 26 januari staat het voorlopig ontwerp van het Huis van 

Stad & Regio op de agenda van de commissie Grote 

Projecten. In aanloop naar die bespreking is er op 

https://raad.dordrecht.nl/


donderdag 20 januari van 20.00 – 22.00 uur een 

technische sessie waarin het voorlopig ontwerp nader door 

de architect wordt toegelicht en waarin met name ook 

dieper in wordt gegaan op de financiële stand van zaken en 

de planning. De technische sessie vindt vooralsnog via 

Teams plaats (commissiekanaal Grote Projecten). Deze 

sessie is niet openbaar. 

 

De raad op LinkedIn 

De raad is sinds enige tijd ook te volgen op LinkedIn 

(adres: gemeenteraad dordrecht). U bent welkom een 

connectie te maken en de berichten op LinkedIn te delen 

binnen uw netwerk. 

 

Raadskalender komende periode 

Bijgaand 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 verschijnen op het RIS (raad.dordrecht.nl): 

 RV Vaststellen grondexploitatie Oudland 

 RV Vaststellen bestemmingsplan "12e Herziening 

Dubbeldam, locatie Oudland" 

 RV Vaststellen Verordening jeugdhulp Dordrecht 

 RV Vaststellen kaders en proces doorontwikkeling 

dagrecreatieterrein Nieuwe Dordtse Biesbosch 

 RIB Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 

Geluidsschermen N3 / Middenzone 

 RIB Collegereactie op adviesrapport 4Vitae 

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat stukken 

uit het college beschikbaar zijn voor de raad 

 

https://raad.dordrecht.nl/

