
 

 

 

 
 
 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 17 DECEMBER 2020 

 

 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

 

19 dec 

– 3 jan 

Kerstreces van 19 tot en met 3 januari 

6 jan Commissies Sociaal en Fysiek 20.00u Teams 

 

Nieuw raadsinfosysteem Gemeente Oplossingen 

Op 1 januari 2021 stapt de Dordtse raad over op een nieuw 

raadsinformatiesysteem (RIS): GemeenteOplossingen. 

Velen van u hebben al kennis gemaakt met deze website: 

raad.dordrecht.nl 

 

Ook iBabs maakt plaats voor GemeenteOplossingen. Zij 

bieden een eigen vergaderapp, die gekoppeld is aan het 

RIS. Deze app werkt op dit moment overigens nog niet. 

 

Tijdens het reces is de Griffie beperkt bereikbaar om 

vragen over het nieuwe RIS te beantwoorden (zie 

hieronder). 

 

Wat gebeurt er met het oude RIS? 

De informatie op het huidige RIS blijft beschikbaar via een 

link op het nieuwe RIS. Het huidige 'oude RIS' (stukken 

vóór 20 januari 2009) zal wel uit de lucht gaan. Stukken 

blijven via het archief altijd opvraagbaar. 
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Kerstreces 

Van 19 december tot en met 3 januari is de raad met 

reces. Ook de Griffie houdt in deze periode vakantie. Wel is 

de Griffie beperkt bereikbaar voor als u bijvoorbeeld 

vragen heeft over het nieuwe ris. Uw mail aan 

raadsgriffie@dordrecht.nl wordt gelezen op maandag, 

dinsdag en woensdag van 12.30-16.30 uur. Dus 21, 22 en 

23 en 28, 29 en 30 december. 

 

********************************************* 

De Griffie wenst u, ook in deze moeilijke tijden, een fijne 

kerstperiode en een voorspoedig nieuw jaar. 

********************************************* 

 

Woensdag 6 januari: commissies Sociaal en Fysiek 

Woensdag 6 januari vergaderen de commissies Sociaal en 

Fysiek. De commissie Sociaal houdt een thema-avond over 

huiselijk geweld (plus agendadeel). De commissie Bestuur 

en middelen heeft geen vergadering op 6 januari. 

 

Beide vergaderingen worden gehouden in MS Teams. Voor 

het publiek zijn deze vergaderingen te volgen via de live-

stream van de raad: dordrecht.raadsinformatie.nl 

 

De agenda's en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het 

(nieuwe) ris: raad.dordrecht.nl 

 

 

Nieuwe stukken uit het college 

De volgende stukken zijn deze week vastgesteld door het 

college en (zullen) verschijnen op het RIS 

(raad.dordrecht.nl): 

 RV Grondtransacties onderwijshuisvesting 

 RV Beleidskader nieuwe Wet Inburgering 

 RV Wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 

 RV Noodkrediet Wantijbad 

https://raad.dordrecht.nl/
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 RIB Last onder dwangsom inbrekerswerktuigen en 

drugshandel 

 RIB Jongerenparticipatie in Coronatijd 

 RIB Stand van zaken opgave Zorgzame Stad 

 RIB Wijkaanpak Crabbehof aardgasvrij-klaar 

 RIB Aanvullende informatie Motie 'Ambitie en lef 

voor studentenwoningen' 

 RIB Woningmarktanalyse, voorraadontwikkeling 

sociale huur en verhuisketenonderzoek 

 RIB Voortgang Engelenburgerbrug 

 Beantwoorden artikel 40-vragen SP jaarverslag 

2019 van gemeentearchivaris 

 Beantwoorden art. 40-vragen VVD 

Sinterklaasboekencollectie in de Bibliotheek AanZet 

 Beantwoorden art. 40-vragen GroenLinks Parkeren 

Indische en Vogelbuurt 

 Beantwoorden art. 40-vragen VVD + GL Nieuwe 

Dordtse Biesbosch 

 Beantwoorden art. 40-vervolgvragen PvdA Rioolkast 

 

 


