
 

 

 

 
 

 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 8 SEPTEMBER 2022 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:  

Dinsdag 13 september 2022 

14.00-

23.00u 

Debatraad Raadzaal, 

Stadhuis 

 

Debatraad: besluitvormende vergadering 

De gemeenteraad vergadert dinsdag 13 september 

vanaf 14.00 uur in de Raadzaal van het Stadhuis. De 

wisseling van de Kinderburgemeester staat op de 

agenda onder de kop Benoemingen en vindt naar 

verwachting plaats om 16u. Er vindt tussen 18.00-

20.00u geen gezamenlijk diner plaats.  

 

Moties en amendementen 

De afspraak is dat fracties moties en amendementen 

uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering 

verspreiden. Voor moties Vreemd aan de orde van de 

dag geldt 48 uur. Voor spoedeisende gevallen geldt 

geen termijn. Vooraf verspreide concept-moties worden 

(vertrouwelijk) onder agendapunt 1 in het RIS 

geplaatst. Na indienen van amendementen en/ of 

moties ter raadsvergadering worden deze documenten 

openbaar gepubliceerd.  

Fracties kunnen moties en amendementen vooraf altijd 

ter advies voorleggen aan de griffie. Maandag voor de 

raad zijn alle (commissie)griffiers aanwezig.   
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Raadskalender komende periode 

Bijgevoegd ontvangt u het Overzicht 

raadsbijeenkomsten en uitnodigingen voor de komende 

periode.  

 

Publicatie nieuwe stukken uit college en stad 

De nieuwe stukken die vanuit het college en de stad 

binnen komen publiceren we bij de volgende 

Agendacommissie 20 september aanstaande. De 

vergadering is te vinden via de kalender op het 

Raadsinformatiesysteem (in vervolg RIS: 

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

• Groeiagenda 2030 uitvoeringsprogramma 2023 

lokale vaststelling opgavebladen (RV) 

• Vaststellen bestemmingsplan 9e herziening 

Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, Piet 

Heynstraat - speeltuinlocatie en vaststelling 

grondexploitatie Speeltuinlocatie Wielwijk (RV) 

• Verklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning Wieldrechtse Zeedijk 

2a(RV)  

• Verzoek om bestemmingswijziging 

Noorderelsweg 12 (RV)  

• Jaarlijkse voortgangsrapportage Regio Deal 

Drechtsteden – Gorinchem (medio 2022) (RIB) 

• Rapportage discriminatiecijfers RADAR (RIB) 

• Publicatie resultaten van het onderzoek Nieuwe 

Dordtse Biesbosch (RIB) 

• Beantwoorden artikel 40-vragen BvD 

Geluidsoverlast en (zwerf)afval Big Rivers. 

• Beantwoorden aanvullende artikel 40 vragen 

over niveauverschillen van de bestrating in Oud-

Krispijn 

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat 

stukken uit het college beschikbaar zijn voor de raad 

 

https://raad.dordrecht.nl/

