
 

 

 
 
 

 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 20 JANUARI 2022 

 

 

 

 

25 

jan 

Technische sessie 30km-zones 19.00 via Teams 

25 

jan 

commissies Sociaal, Fysiek en 

Bestuur en middelen  

20.00u via Teams 

26 

jan 

Werkbezoek CTOO 16.00u, 

Oranjepark 

26 

jan 

RKC Werkatelier kaderstellen 

(thema toerisme) 

19.00u via Teams 

26 

jan 

Commissie Grote Projecten 20.00u via Teams 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

 

Dinsdag 25 januari: Technische sessie 30km zones 

Dinsdag van 19.00 – 19.45 uur is er een technische sessie 

van de commissie Fysiek over het raadsvoorstel Afhandelen 

motie '30 in z'n drie' en de beantwoording van de artikel 

40-vragen die eerder over dit onderwerp zijn gesteld. De 

technische sessie vindt plaats via het commissiekanaal van 

Fysiek. Deze wordt niet uitgezonden, maar wel opgenomen 

zodat deze later is terug te kijken. 
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Dinsdag 25 januari: Adviescommissies 

Dinsdag 25 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's en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het 

ris, zie: raad.dordrecht.nl 

 

Woensdag 26 januari: werkbezoek CTOO 

De commissie Toezicht op het Openbaar Onderwijs brengt 

woensdagmiddag een werkbezoek aan het Johan de Witt 

gymnasium. Tijdstip: 16.00 uur. 

 

Woensdag 26 januari: 

Werkatelier kaderstellen rondom thema toerisme 

Raadsleden en commissieleden kunnen zich nog tot vrijdag 

17.00 uur aanmelden voor het online RKC werkatelier over 

kaderstellen rondom het thema toerisme. De eerder 

aangekondigde fysieke bijeenkomst is vervangen door een 

digitale, via Teams, woensdag 26 januari van 19.00 tot 

21.00 uur. Aanmelden bij mevrouw Damen:  

m.damen@dordrecht.nl 

 

Woensdag 26 januari: commissie Grote Projecten 

Woensdag 26 januari vergadert de commissie Grote 

Projecten, digitaal via Teams, aanvang: 20.00 uur. Voor 

pers en publiek is 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 

 

Raadskalender komende periode 

Bijgaand bij deze Donderdagbrief ontvangt u een overzicht 

van de raadsbijeenkomsten en uitnodigingen voor de 

komende periode. 

https://raad.dordrecht.nl/
mailto:m.damen@dordrecht.nl
https://raad.dordrecht.nl/


 

Nieuwe stukken uit het college 

De volgende stukken zijn deze week vastgesteld door het 

college en verschijnen op het RIS (raad.dordrecht.nl): 

 RV Aanvullende financiële bijdrage RTV Dordrecht in 

overbruggingsjaar 2022 

 RV Invoeren regeling opkoopbescherming 

 RV Terugblik op het Evenementenjaar 2021 en 

financiële ondersteuning voor evenementen in 2022 

 RV Vaststellen wijzigingsverordening 

Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 2019 

 RIB Evaluatierapport Handhaving 

 RIB Decembercirculaire 2021 

 RIB Tussenstand uitvoering visie Van opvang naar 

wonen 2020-2025 

 RIB Tussenevaluatie 'Samen tegen Armoede 2018-

2022' 

 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Hier kan geen 

goed ondernemerschap tegenop 

 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Dordtse 

straten verdienen maatwerk, geen eenheidsworst 

(n.a.v. RV afhandelen motie 201110-M3A) 

 Beantwoorden artikel 40-vragen CDA bouwlocatie 

Karel Doormanweg 4-8 

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat stukken 

uit het college beschikbaar zijn voor de raad 
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