
 

 

 
 
 
 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 27 AUGUSTUS 2020 

 

 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

1 sep Drechtstedendinsdag 19.00u De Lockhorst, 

Sliedrecht 

2 sep Agendacommissies 19.00u Online 

2 sep Gesprek voorzitter VRZHZ 20.00u Online 

3 sep Auditcommissie 20.00u Vk 1 Stadskantoor 

3 sep Technische sessie 

comm. Grote Projecten 

20.00u Bedrijfsrestaurant 

(Sk, 3e etage) 

 

Dinsdag 1 september: Drechtstedendinsdag 

Dinsdagavond 1 september zijn er vergaderingen van de 

Drechtraad. Voor de agenda en stukken, zie: 

https://drechtraad.drechtsteden.nl/Vergaderingen 

 

Woensdag 2 september: Agendacommissies  

Woensdag 2 september is er een korte (online) vergadering van de  

adviescommissies over de bespreking van de agenda's voor de 

komende periode. De vergaderingen starten om 19.00 uur en 

worden gehouden via MS Teams. Deze vergaderingen zijn 

rechtstreeks te volgen via: dordrecht.raadsinformatie.nl 

 

Alle agenda's en stukken zijn vandaag gepubliceerd op: 

www.dordrecht.nl/ris 
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Na woensdag zullen de commissies weer fysiek bijeenkomen. Deze 

vergaderingen worden gehouden in vergaderkamer 1 van het 

Stadskantoor, zonder publiek. Er is wel ruimte voor de pers, met 

inachtneming van de 1,5 meter. De vergaderingen worden 

rechtstreeks uitgezonden via de live-stream van de raad.  

 

Woensdag 2 september: videogesprek met voorzitter VRZHZ 

Woensdag 2 september is er een "digitale ontmoeting" van 

raadsleden uit ZHZ met de voorzitter Veiligheidsregio over  de 

aanpak van de coronacrisis in onze regio. Dit online gesprek vindt 

plaats van 20.00 tot 21.30 uur. Een uitnodiging voor dit 

gesprekkomt z.s.m. naar u toe. 

 

Donderdag 3 september: Auditcommissie 

De Auditcommissie vergadert op donderdag 3 september in 

vergaderkamer 1 van het Stadskantoor (i.v.m. corona zonder 

publiek). De vergadering is voor het publiek te volgen via de live-

stream van de raad. 

 

De agenda en stukken (met nazending op 1 september) zijn 

gepubliceerd op: www.dordrecht.nl/ris 

 

Donderdag 3 september:  

Technische sessie exploitatie Huis van Stad en Regio 

In de commissie Grote Projecten van 8 juli is afgesproken een 

besloten sessie te organiseren over de financiële uitgangspunten 

van het Huis van Stad en Regio. De sessie is tevens ter 

voorbereiding op de commissiebespreking over het 

voorbereidingskrediet voor het Huis van Stad en Regio dat is 

voorzien voor de commissie van 23 september.  

De besloten sessie is gepland op donderdag 3 september van 

20.00 tot 21.30 uur. U wordt dan uitgebreid meegenomen in hoe 

-vanuit de exploitatielasten bij nieuwbouw van het Huis van Stad en 

Regio- de financiële kaders zijn afgeleid en vormgegeven, zodat u 

daarna ook kunt afwegen of u op dit punt nog instrumenten uit de 

toolbox 'Gissen is missen' wilt inzetten. De externe 

kostendeskundige BBN wordt betrokken bij de voorbereiding van en 

bij de avond zelf. De sessie vindt fysiek plaats in het 

http://www.dordrecht.nl/ris


Bedrijfsrestaurant op het Stadskantoor (3e etage) waarbij er ruimte 

is voor maximaal één persoon per fractie. 

 

Donderdag 3 september: zomerfeest in Museumtuin 

Aan de fractievoorzitters is vandaag een uitnodiging verzonden voor 

het evenement 'Première: Douwe Bob' op donderdag 3 september 

vanaf 20.00 uur in de Museumtuin. Maximaal 2 fractieleden kunnen 

zich hier voor aanmelden.  

 

Nieuwe stukken uit het college 

De volgende stukken zijn deze week vastgesteld door het college en 

(zullen) verschijnen op het RIS (www.dordrecht.nl/ris): 

 RV Vaststellen bestemmingsplan 13e herziening Dubbeldam, 

locatie Stevenshof 

 RV Vaststellen Privacybeleid Drechtsteden, versie 2020 

 RIB Aanwijzen Singel 222 als gemeentelijk monument 

 RIB Aanwijzen deel top 25 gemeentelijke monumenten 

 RIB Verantwoording ENSIA 2019 

 RIB Beantwoorden motie M15 "Senioren willen ook wonen" 

 RIB Resultaten Groenblauwe visie en risicodialoog 

klimaatadaptatie 

 Beantwoorden artikel 40-vragen VSP+SP inzake parkeren 

Gezondheidspark en Sportboulevard 

 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV Mogelijk enorme 

stijging aantal goederentreinen door Dordrecht 

Door een technische overgangsfase duurt het tijdelijk ongeveer een 

week voordat stukken verschijnen op het RIS. 
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