
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDERDAGBRIEF 7 APRIL 2022 

 

12 april 

16-18u  

Agendacommissie VK 3 (4) 

Stadskantoor 

12 april 

16-18u 

Introductie 

Auditcommissie 

VK 1  

Stadskantoor 

12 april 

18-19u  

Gezamenlijk diner Griffie, 1e 

etage 

Stadskantoor 

12 april 

19-21u  

Introductieprogramma 

(plenair): Polarisatie 

VK 1 

Stadskantoor 

12 april 

21.00-

23.00u  

Workshops vaardigheden: 

1. Social media  

2. Hoe schrijf ik goede 

raadsvragen, 

moties en 

amendementen? 

3. Kaders stellen 

4. Timemanagement 

voor raadsleden 

Stadskantoor  

 

1. VK 11 

2. VK 1 

 

 

 

3. VK 5 (4) 

4. VK 3 

 

 

Beste raads- en commissieleden, 

Dit is de Donderdagbrief. Raads- en commissieleden 

ontvangen deze elke donderdag van de griffie. In de 

Donderdagbrief staat voor u relevante informatie over 

de activiteiten van de gemeenteraad aanstaande 

week. Graag wekelijks uw aandacht hiervoor.  

 

 

 

 

Redactie 
Denise van Poppel 
Griffie Dordrecht  

 

 

 

T 06 – 3884 0052 
E 
dgh.van.poppel@dordrecht.nl  
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De Donderdagbrief wordt per mail verspreid en kunt u 

altijd terugvinden bij de eerstvolgende gepubliceerde 

vergadering op het Raadsinformatiesysteem (RIS) 

onder agendapunt 1. 

Agendacommissie 

De eerste Agendacommissie vindt van 16.00-18.00u 

plaats in vergaderkamer 3 (en 4) op het Stadskantoor. 

Dan worden de werkafspraken doorgelopen en 

ingekomen stukken voor de hamerraad op 19 april 

doorgenomen. De stukken worden op donderdag op 

het RIS gepubliceerd bij de vergadering van de 

Agendacommissie op 12 april. Agenderingsverzoeken 

voor stukken dienen uiterlijk dinsdag 12 april om 9u 

bij de griffie te zijn. De Agendacommissie wordt 

opgenomen en uitgezonden (openbaar).  

 

Introductie Auditcommissie 

De leden en plaatsvervangend leden van de 

Auditcommissie worden van 16.00-18.00u verwacht in 

vergaderkamer 1 op het Stadskantoor voor de 

introductie over de Auditcommissie. 

 

Gezamenlijk diner 

Het gezamenlijk diner vindt van 18.00-19.00u plaats 

op de gang bij de griffie op de 1e etage van het 

Stadskantoor.  

 

Introductieprogramma (plenair): Polarisatie 

Bart Brandsma gaat in op het ontstaan van 

tegenstellingen in de maatschappij en hoe dit 

voorkomen kan worden. Ook hoe u hier als raadslid 

een bijdrage aan kan leveren. Deze workshop vindt 

plaats van 19.00-21.00u in vergaderkamer 1 op het 

Stadskantoor. 

 

 

 



 

 

Workshops vaardigheden 

Er worden vier parallelle workshops georganiseerd die 

tweemaal 1 uur duren (van 21.00-22.00u en 22.00-

23.00u), waarvoor u zich op voorhand heeft 

opgegeven.  

 

Workshop Vergaderkamer op 

Stadskantoor 

1. Social media  

 

VK 11 (1e etage) 

2. Hoe schrijf ik 

goede 

raadsvragen, 

moties en 

amendementen? 

VK 1 

3. Kaders stellen VK 5 (4) 

4. Timemanagement 

voor raadsleden 

VK 3 

 

Raadskalender komende periode 

Bijgevoegd ontvangt u een overzicht van de 

raadsbijeenkomsten en uitnodigingen voor de 

komende periode. Dit overzicht wordt wekelijks 

geactualiseerd en ook toegevoegd aan agendapunt 1 

van de eerstvolgende vergadering, in dit geval dinsdag 

12 april. 

 

Het vergaderschema 2022 is ook terug te vinden op 

het RIS. 

 

Publicatie nieuwe stukken uit college en stad 

De nieuwe stukken die vanuit het college en de stad 

binnen komen publiceren we wekelijks in een fictieve 

vergadering 'Nieuw ingekomen stukken Dordrecht' op 

donderdag.  

https://raad.dordrecht.nl/Gemeente-Vergaderschema-A3-januari-2022.pdf


De vergadering is te vinden via de kalender op het 

Raadsinformatiesysteem (in vervolg RIS: 

raad.dordrecht.nl) en de GO-app.  

De volgende stukken zijn deze week vastgesteld door 

het college en verschijnen op het RIS 

(raad.dordrecht.nl) bij de Nieuw ingekomen stukken 

d.d. 7 april 20221: 

 RV Aanpassen regelgeving in het kader van de 

agenda deelmobiliteit 

 RIB Proces Ontwikkelplan Wantij-West  

 RIB Kaderbrief 2023  

 RIB Opnieuw instellen tijdelijke toepassing 

hardheidsclausule Verordening ontheffingen 

autovrij 

 Beantwoorden aanvullende 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 

 

                                                           
1 Betekenis afkortingen: RV Raadsvoorstel en RIB Raadsinformatiebrief 
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