
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDERDAGBRIEF 10 FEBRUARI 2022 

 

 

15 feb Commissies Sociaal en 

Bestuur en middelen 

20.00u Vk 1 

Vk 3 

15 feb Commissie Fysiek 20.00u Teams 

17 feb Presidium 17.30u Stadhuis 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

 

Commissies Sociaal en B&M in Stadskantoor 

Commissie Fysiek digitaal via Teams 

De commissies Sociaal en Bestuur en middelen komen 

dinsdag 15 februari fysiek bijeen in vergaderkamer 1 

(Sociaal) en vergaderkamer 3 (Bestuur en middelen). 

Doordat nog steeds rekening moet worden gehouden met 

beperkingen i.v.m. corona, zal één commissievergadering 

nog digitaal plaatsvinden via Teams, dat is op 15 februari 

die van Fysieke Leefomgeving. 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 

 

 

 

 

Redactie 
Harco Bakker 
Griffie Dordrecht  

 

 

 

T 078 770 2555 
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De agenda en stukken voor de commissievergaderingen 

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

 

Donderdag 17 februari: Presidium 

Donderdag 17 februari vergadert het Presidium om 17.30 

uur in het Stadhuis (let op: vervroegde aanvangstijd). 

Deze vergadering is voor pers en publiek te volgen via de 

live-stream: dordrecht.raadsinformatie.nl 

 

Voor de agenda en stukken, zie: raad.dordrecht.nl 

 

Het Presidium is aansluitend uitgenodigd voor een diner 

(de leden hebben hierover een mail ontvangen).  

 

Raadskalender komende periode 

Bijgevoegd bij deze Donderdagbrief ontvangt u een 

overzicht van de raadsbijeenkomsten en uitnodigingen voor 

de komende periode en de verkiezingskalender. 

 

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 Vaststellen 20e wijziging Algemene plaatselijke 

verordening i.v.m. de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet 

 RV Budgetoverhevelingen 2021-2022 

 RV Aankoopvoorstel Rijksstraatweg 110/112 te 

Dordrecht in het kader van de Wet voorkeursrecht 

gemeenten 

 RV Vaststellen 8e herziening bestemmingsplan 

Krispijn, locatie Charlotte de Bourbonstraat noord -

Witte Dorp 

 RV Vaststellen bestemmingsplan 8e herziening 

Schil, locatie Huis van Stad en Regio 
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 RV Vaststellen bestemmingsplan 5e Herziening 

Dordtse Kil, locatie Rijksstraatweg 131 

 RV Herhuisvesting van DOOR in Munt 5 

 RV Vaststellen wijzigingsverordening 

Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 2019 

 RIB Aanpak ondermijnende criminaliteit in 

Dordrecht 

 RIB Vaststellen uitwerkingsplan 'Rogamlocatie2' 

 RIB Coronamaatregelen (8 februari 2022) 

 Beantwoorden artikel 40-vragen Beter voor Dordt 

Rookmelders voor alle Dordtenaren 

 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Senioren 

willen passend wonen 

 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks 

Vaarrooster Waterbus 

 Beantwoorden artikel 40-vragen VSP Aanbesteding 

van de Waterbus bij Blue Amigo 

 Beantwoorden artikel 40-vragen VSP Veerdienst 

Zwijndrecht – Hooikade Dordrecht 

 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Warmtenet, 

een betaalbaar alternatief 

 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Groenlabel 

kernenergie en aardgas 

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat stukken 

uit het college beschikbaar zijn voor de raad 

 


