
 

 

 
 
 
 
 

 

 

DONDERDAGBRIEF 3 FEBRUARI 2022 

 

 

 

8 feb Technische sessie Fysiek 19.00u Vk 1  

8 feb Commissies Fysiek en 

Bestuur en middelen 

20.00u Vk 1 

Vk 4 

8 feb Commissie Sociaal 20.00u Teams 

9 feb Campagneleidersoverleg 19.30u Vk 1 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:  

 

Technische sessie parkeren Spuiboulevard 

Voor de commissie Fysiek is er dinsdag 8 februari van 

19.00 tot 19.50 uur een technische sessie over het 

onderwerp parkeren in de gebiedsontwikkeling 

Spuiboulevard, in vergaderkamer 1 van het Stadskantoor. 

De onderliggende businesscase wordt door betrokken 

ambtenaren nader toegelicht en er is ruimte voor vragen. 

De RIB over de businesscase staat later die avond als 

ingekomen stuk op de agenda van de commissie Fysiek. 

 

Commissies Fysiek en B&M in Stadskantoor 

Commissie Sociaal digitaal via Teams 

De commissies Fysiek en Bestuur en middelen komen 

dinsdag 8 februari fysiek bijeen in vergaderkamer 1 

(Fysiek) en vergaderkamer 4 (Bestuur en middelen). 

Doordat nog steeds rekening moet worden gehouden met 
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beperkingen i.v.m. corona, zal één commissievergadering 

nog digitaal plaatsvinden via Teams, dat is op 8 februari 

die van Sociaal. Op het Stadskantoor blijft gelden: 

mondkapjes bij lopen en 1,5 meter afstand houden. Graag 

ook rekening houden met de beperkte ruimte aan de 

vergadertafels, dwz één woordvoerder per fractie, 

eventueel tussentijds wisselen van woordvoerders. 

Verder zijn de vergaderingen nog niet toegankelijk voor de 

pers en publiek, zij kunnen meekijken via de live-stream: 

dordrecht.raadsinformatie.nl 

 

De agenda en stukken voor de commissievergaderingen 

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

 

Woensdag 9 februari: Campagneleidersoverleg 

Woensdag 9 februari komen de campagneleiders weer 

bijeen ter voorbereiding op de verkiezingen. 

19.30 uur, vergaderkamer 1, met in achtneming van de 

corona-maatregelen. (vergadering is niet openbaar). 

 

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 Adviesrecht Omgevingswet   

 RV Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van 

verwervingen in het plangebied Weeskinderendijk 

(Dordtse Spoorzone) 

 RIB  Voortgang plan van aanpak Leefbaarheid 

Kromhout-Kasperspad 

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


 RIB Aankondiging actualisatie kaderstellende nota's 

Risicomanagement & Weerstandsvermogen en 

Grondbeleid 

 RIB Voortgang programma Samen maken wij onze 

Stad 

 RIB Beantwoorden motie 211109/M7: Vaart met de 

woningbouw 

 RIB Steiger- en halteerplan fase 1 

 RIB Banenontwikkeling 2021 

 RIB Integraal en Meerjarig Sociaal Domein 2023-

2027 

 RIB Stand van zaken eenzaamheidsbeleid  

 RIB Spuihavengarage 

 RIB Invoering parkeerregulering in het Leerpark 

 RIB Voortgang Programma Sportparken 2022-2030 

en VHP  

 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Schade- en 

letselverhaal op daders 

 Beantwoorden artikel 40-vragen CDA Trillings- en 

geluidsoverlast door verkeersdrempels 

 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks + VSP 

OV-65+ 

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat stukken 

uit het college beschikbaar zijn voor de raad 

 


