
Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR en MIDDELEN wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 16 maart 2021 zal 
plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via 
https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,
J.C. Bakker

Voorzitter: K. Kruger
Portefeuillehouder: M. Burggraaf, P. Heijkoop

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur en Middelen van 9 maart 2021

3 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4 Stand van zaken transitie GRD - Presentatie transitietraject GR Drechtsteden

Toelichting:
De commissie ontvangt een presentatie van het transitietraject GR 
Drechtsteden zoals dat dit jaar wordt doorlopen.

5 Raadsvoorstel Herstelplan Dordtse Economie en Werkgelegenheid

Toelichting:
De commissie bespreekt het Herstelplan Dordtse economie in samenhang met 
het voorstel Coronacrisis- en herstelfonds en het   raadsvoorstel Horeca 
steunmaatregelen. 

6 Raadsvoorstel Coronacrisis- en herstelfonds

Toelichting:
Dit voorstel wordt besproken in samenhang met het raadsvoorstel Herstelplan 
Dordtse economie en werkgelegenheid.

7 Raadsvoorstel Steunmaatregelen bij heropstart en herstel van de horeca in 
Dordrecht

Toelichting:
Dit voorstel wordt besproken in samenhang met het raadsvoorstel Herstelplan 
Dordtse economie en werkgelegenheid.

8 Raadsvoorstel Plan-B voor Evenementen 2021 – 'de Dordtse Feesten'



Toelichting:
De commissie bespreekt dit voorstel met als politieke vraag of de gekozen 
aanpak een feest garandeert voor alle Dordtenaren.

9 Raadsinformatiebrief Coronamaatregelen (9 maart 2021)

Toelichting:
Conform presidiumbesluit behandelen de commissies 
de raadsinformatiebrieven over corona. Deze brieven zijn in principe geen 
bespreekpunten, maar besloten is deze update wel op voorhand te agenderen 
als bespreekstuk om spoedige behandeling mogelijk te maken. Fracties 
worden verzocht een eventuele bespreekwens vooraf per mail kenbaar te 
maken.

AGENDADEEL
10 Termijnagenda

TENSLOTTE
11 Rondvraag

12 Sluiting

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het 
uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de 
privacywetgeving.


