
 

 

 

 

 
 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 13 OKTOBER 2022 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:  

Dinsdag 18 oktober 2022 

13.30-

13.45u 

Besloten 

informatiebijeenkomst  

Raadzaal, 

Stadhuis 

14.00-

23.00u 

Debatraad Raadzaal, 

Stadhuis 

 

Besloten informatiebijeenkomst gemeenteraad 

Op verzoek van het college wordt de raad in 

beslotenheid bijgepraat over recente ontwikkelingen 

binnen de gebiedsontwikkeling Gezondheidspark. De 

beslotenheid heeft te maken met (financiële) belangen 

van de gemeente.  

 

Debatraad: besluitvormende vergadering 

De gemeenteraad vergadert dinsdag 18 oktober vanaf 

14.00 uur in de Raadzaal van het Stadhuis.  

 

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.  

  

 

 

Redactie 
Denise van Poppel 
Griffie Dordrecht  
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Fracties kunnen moties en amendementen vooraf altijd 

ter advies voorleggen aan de griffie. Maandag voor de 

raad zijn alle (commissie)griffiers aanwezig.   

 

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 Nieuw Ingekomen 

stukken 20 oktober aanstaande. De vergadering is te 

vinden via de kalender op het Raadsinformatiesysteem 

(in vervolg RIS: raad.dordrecht.nl) en de GO-app: 

• Aanwijzen contactpersoon voor de Wet open 

overheid (RV) 

• Bestemmingsplan 1e herziening Amstelwijck 

2020, aanpassing geurcontour (RIB) 

• Afhandelen motie 220201/M2 - Extra Verlaatjes 

(RIB) 

• Dordtse Decemberdagen (RIB) 

• Stand van zaken deelvervoer (RIB)    

• Voortgang plan van aanpak leefbaarheid 

Kromhout-Kasperspad (RIB) 

• Plan van aanpak Energiehulp voor huishoudens 

(Beantwoorden motie 211109/M2A: Energie is 

een basisbehoefte) (RIB) 

• Stand van zaken met betrekking tot de verkoop 

van de gebouwen op de dispositielijst (RIB)    

• Beantwoorden artikel 40-vragen BVD Misbruik 

opvang Oekraïense vluchtelingen    

• Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Kosten 

opvang en status CrownPoint    

• Beantwoorden artikel 40-vragen BVD Extreme 

inflatie, daling koopkracht en gevolgen armoede 

https://raad.dordrecht.nl/


Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat 

stukken uit het college beschikbaar zijn voor de raad 

 


