
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 18 NOVEMBER 2021 

 

23 

nov 

Raadswerkgroep 

Omgevingswet 

18.30u Vk 1 

23 

nov 

Presentatie herontw 

vm V&D-locatie. 

19.30u Vk 1 

23 

nov 

Commissie B&M: 

themabijeenkomst 

19.30u Bedrijfsrestaurant, 

3e etage Sk  

23 

nov 

Commissies Sociaal 

en Fysiek 

20.00u Vk 3/4 en Vk 1 

24 

nov 

Auditcommissie 20.00u Vk 1 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:  

 

Dinsdag 23 november:  

raadswerkgroep Omgevingswet 

Dinsdag 23 november komt om 18.30 uur de 

Raadswerkgroep Omgevingswet bijeen in vergaderkamer 1 

van het Stadskantoor. (niet openbaar) 

 

Dinsdag 23 november:  

Presentatie herontwikkeling voormalige V&D-locatie 

Voorafgaand aan de commissie Fysiek is er op 23 

november om 19.30 uur een korte presentatie voor de raad 

over de herontwikkeling van de voormalige V&D-locatie. 

(niet openbaar). Vanwege de aangescherpte corona-
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maatregelen houden de deelnemers 1,5m afstand en is 

maximaal één afgevaardigde per fractie aanwezig.  

 

Dinsdag 23 november: 

Thema-bijeenkomst Jongeren en wapens 

Dinsdag 23 november houdt de commissie Bestuur en 

middelen een thema-bijeenkomst over Jongeren en 

wapens. Aanvang: 19.30 uur (!); 

locatie: Bedrijfsrestaurant Stadskantoor (3e etage). 

Deze vergadering is niet openbaar.  

 

In verband met de aangescherpte corona-maatregelen 

houden de deelnemers aan de vergadering 1,5m afstand 

en is maximaal één afgevaardigde per fractie aanwezig.  

 

Dinsdag 23 november: 

Commissies Sociaal en Fysiek 

De commissie Sociaal vergadert op 23 november in de 

gecombineerde vergaderkamer 3 en 4, aanvang: 20.00 u. 

De commissie Fysiek start om 20.00 uur in kamer 1 met 

een niet-openbare bespreking met Staatsbosbeheer en 

Waterschap Hollandse Delta over zwemmogelijkheden bij 

De Viersprong. Om 21.00u start de openbare vergadering. 

 

Voor beide vergaderingen geldt dat de deelnemers 1,5 

meter afstand houden en dat niet meer dan één 

afgevaardigde per fractie aanwezig is. En is er geen ruimte 

voor pers en publiek. Zij kunnen meekijken via de live-

stream van de gemeenteraad: dordrecht.raadsinformatie.nl 

 

De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het 

ris, zie: raad.dordrecht.nl 

 

Woensdag 24 november: Auditcommissie 

De Auditcommissie vergadert woensdag 24 november, 

vergaderkamer 1 van het Stadskantoor, aanvang: 20.00 

uur. Ook bij deze vergadering geldt: 1,5m afstand en één 

afgevaardigde per fractie; er is geen ruimte voor pers en 

https://raad.dordrecht.nl/


publiek. Zij kunnen meekijken via de live-stream van de 

gemeenteraad: dordrecht.raadsinformatie.nl 

 

De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het 

ris, zie: raad.dordrecht.nl 

 

Raadskalender komende periode 

Bijgevoegd bij deze Donderdagbrief ontvangt u een 

overzicht van de raadsbijeenkomsten en uitnodigingen voor 

de komende periode. 

 

Nieuwe stukken uit het college 

De volgende stukken zijn deze week vastgesteld door het 

college en (zullen) verschijnen op het RIS 

(raad.dordrecht.nl) bij de Nieuwe behandelvoorstellen: 

 RV Vaststellen Prognose Grondbedrijf 2021 

 RV 2e verzamelwijziging 2021 

 RV Vaststellen Beleidsnota garantstellingen en 

leningen gemeente Dordrecht 2021 

 RV Verhogen huur- en exploitatiebijdrage 

Sportboulevard als gevolg van sportvrijstelling  

 RV Intrekken Verordening tot wijziging van de 

Verordening inzake kwijtschelding gemeentelijke 

belastingen, vierde wijziging 

 RV Eerste wijziging Havenverordening Dordrecht 

 RIB Aangaan Allonge II met Havenbedrijf Rotterdam 

N.V. inzake de Samenwerkingsovereenkomst II 

Zeehavengebied Dordrecht 

 RIB Eigen bijdrage crisisopvang - Verordening 

beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 

 Beantw. art. 40-vragen GewoonDordt Kiltunnel  

 Beantw. art. 40-vragen PVV Uitspraken wethouder 

Stam inzake huisvesting statushouders 

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat stukken 

uit het college beschikbaar zijn voor de raad 
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