
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDERDAGBRIEF 14 APRIL 2022 

 

14.00 -

17.00u  

Gesprek formateurs met 

politieke partijen    

VK 1 

Stadskantoor 

17.30 - 

18.00u  

Hamerraad  VK 1 

Stadskantoor 

18.00 -

19.00u  

Gezamenlijk diner Griffie, 1e 

etage 

Stadskantoor 

19.00 -

20.15u  

Introductieprogramma 

(plenair): algemene 

inleiding 

gemeentefinanciën  

VK 1 

Stadskantoor 

20.15 -  

21.00u  

Introductieprogramma 

(plenair): introductie 

Algemene Rekenkamer 

Commissie   

VK1  

Stadskantoor 

21.15 - 

22.00u  

Parallelsessies: 

1. Regionale 

Energiestrategie en 

Transitievisie Warmte 

VK3 

Stadskantoor 

2. Verbonden partijen en 

Gemeenschappelijke 

Regelingen (GR'en) 

VK1 

Stadskantoor 

3. Sport: programma 

Sportparken 2022-2030 

VK5 

Stadskantoor 

22.15 - 

23.00u  

Parallelsessies:  

1. Omgevingswet 

(Omgevingsvisie, -plan, 

programma's en 

participatie)  

VK1 

Stadskantoor 
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 2. Bestuurlijke inrichting 

Sociaal Domein 

VK3 

Stadskantoor 

3. Lobby/ Public Affairs  VK5 

Stadskantoor 

 

Beste raads- en commissieleden, 

In de Donderdagbrief staat voor u relevante informatie 

beschreven over de activiteiten van de gemeenteraad 

aanstaande week. Graag wekelijks uw aandacht 

hiervoor.  

De Donderdagbrief wordt per mail verspreid en kunt u 

terugvinden bij de eerstvolgende gepubliceerde 

vergadering op het Raadsinformatiesysteem (RIS) 

onder agendapunt 1. 

Gesprek formateurs met politieke partijen    

De formele raadsvergadering (debatraad) gaat 

dinsdagmiddag niet door. Na het debat 5 april jl. 

waarin het rapport en advies van de informateur 

centraal stond, zijn de formerende partijen aan hun 

eerste besprekingen begonnen. Met het oog op de 

inhoud van het advies op het punt van het zoeken van 

de verbinding met de gehele raad, nodigen de 

formateurs raads- en commissieleden uit om op 

dinsdagmiddag van 14.00-17.00u aan de hand van een 

aantal ambtelijke presentaties reflectie te geven op de 

grote opgaves voor de toekomst van de stad. Deze 

bijeenkomst vindt plaats in vergaderkamer 1 in het 

Stadskantoor. U ontvangt hierover morgen meer 

informatie van de formateurs.  

 

Hamerraad 

Van 17.30-18.00u vindt de hamerraad plaats in 

vergaderkamer 1 op het Stadskantoor. Dit is een 

officiële raadsvergadering waarin besluiten worden 

genomen die zonder debat worden "afgehamerd".  



Er is geen tafelschikking (seating) gemaakt voor deze 

raadsvergadering. In verband met de livestream en 

opname vragen we raadsleden op een plek achter een 

microfoon te gaan zitten. Commissieleden kunnen 

indien gewenst zitting nemen om op de blauwe 

bankjes.  

 

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): algemene 

inleiding gemeentefinanciën  

Om 19.00u start het introductieprogramma (plenair) 

met een algemene inleiding gemeentefinanciën door 

oud-raadslid en wethouder Arno Scheepers (The Local 

Finance Consultant). Ook deze bijeenkomst vindt plaats 

in vergaderkamer 1 in het Stadskantoor. 

 

Introductieprogramma (plenair): introductie 

Algemene Rekenkamer Commissie  

Aansluitend vindt op dezelfde locatie om 20.15u de 

introductie van de Algemene Rekenkamer Commissie 

plaats. 

 

Parallelsessies: inhoudelijke dossiers 

Er zijn drie parallelle inhoudelijke sessies georganiseerd 

om een zestal inhoudelijke dossiers over te dragen. 

Ambtenaren van de gemeente Dordrecht geven 

toelichting op de stand van zaken op de volgende 

dossiers:  

Parallelsessies van 21.15-22.00u: 

1. Regionale Energiestrategie en 

Transitievisie Warmte 

VK3 

Stadskantoor 

2. Verbonden partijen en 

Gemeenschappelijke Regelingen 

(GR'en) 

VK1 

Stadskantoor 



3. Sport: programma Sportparken 

2022-2030 

VK5 

Stadskantoor 

Parallelsessies 22.15-23.00u:  

1. Omgevingswet (Omgevingsvisie, 

-plan, programma's en participatie)  

VK1 

Stadskantoor 

2. Bestuurlijke inrichting Sociaal 

Domein 

VK3 

Stadskantoor 

3. Lobby/ Public Affairs  VK5 

Stadskantoor 

 

De presentaties en eventuele documenten zijn terug te 

vinden in het RIS onder het Introductieprogramma.  

Daarnaast heeft de griffie de volgende schriftelijke 

overdrachtsdossiers opgesteld die ook terug te vinden 

zijn bij deze vergadering op het RIS: 

• Jeugdhulp: regionaal en lokaal 

• Cultuur 

• Project Stadswerven (incl. Wantij-west) 

• Project Leerpark-Gezondheidspark 

• Project Amstelwijck 

• Project Dordwijkzone 

• Project Nieuwe Dordtse Biesbosch 

• Rapport Rekenkamercommissie 'Een huis 

voor iedereen? Deel 1: beschikbaarheid'  

• Reserveringen Agenda Dordrecht 2030 ook 

i.r.t. Groeiagenda 2030 

• Toekomstbeeld Binnenstad 

• Aanbesteding Handhaving 

 

Mededelingen van huishoudelijke aard 

1. De vergaderkamers laten we graag achter zoals 

we deze ook aantreffen als wij er gebruik van 

maken. Dus naambordjes en koffiekopjes, 

glazen e.d. opruimen als u de vergaderkamer(s) 

verlaat. Naambordjes kunt u na afloop van de 



Dordtse Dinsdag op de tafel neerzetten waar u 

hem ook gepakt heeft. 

2. Maandag Tweede Paasdag is de griffie niet 

bereikbaar.  

Agenderingsverzoeken aan Agendacommissie 

Afgelopen dinsdag heeft de Agendacommissie voor de 

eerste keer vergaderd. Daar is onder andere het 

volgende uitgangspunt bepaald: Als er bij ingekomen 

stukken niet door fracties wordt gereageerd op het 

behandeladvies van de griffie, dan wijkt de 

Agendacommissie daar ook niet van af. Alleen in 

uitzonderingsgevallen kan de Agendacommissie wel 

besluiten af te wijken van het behandeladvies, 

bijvoorbeeld vanwege volle vergaderagenda's. Als de 

Agendacommissie van het behandeladvies is afgeweken 

en er zijn fracties het hier niet mee eens, dan hebben 

zij tot de dinsdag daarna 12 uur de tijd om alsnog een 

agenderingsverzoek in te dienen en daar steun van 

andere fracties voor te zoeken. Dit is nog toegevoegd 

aan de Spelregels Dordtse Dinsdag die ter 

besluitvorming op de agenda van de hamerraad van 19 

april staan. 

De besluitenlijst van de Agendacommissie wordt op 

woensdagmiddag gepubliceerd op het RIS en in de GO-

app bij de betreffende vergadering van de 

Agendacommissie.  

Verder is nog opgemerkt dat iedereen er wellicht nog 

aan moet wennen, maar dat het de bedoeling is dat 

partijen eerst bij andere fracties steun zoeken voor hun 

agenderingsverzoek en het daarna indienen. Dit om 

een overvloed aan e-mails op de dinsdagochtend te 

voorkomen. 

 

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 19 

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.  

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. 14 april 20221: 

 1e Verzamelwijziging 2022 (RV) 

 Voortgang opvang Oekraïne-vluchtelingen (RIB) 

 Uitkering energietoeslagen minima (RIB) 

 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD 

Flitsbezorging & darkshops aan banden 

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat 

stukken uit het college beschikbaar zijn voor de raad 

 

                                                           
1 Betekenis afkortingen: RV Raadsvoorstel en RIB Raadsinformatiebrief 

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

