
 

 

 
 
 
 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 28 MEI 2020 

 

 

 

Graag uw aandacht voor de vergaderingen van komende week: 

 

2 juni Drechtstedendinsdag 19.30u online 

3 juni Adviescommissies 20.00u online 

 

Dinsdag 2 juni: Drechtraad 

De Drechtraad vergadert dinsdag 2 juni digitaal, via MS Teams. 

De agenda en stukken vindt u op het RIS van de Drechtraad: 

https://drechtraad.drechtsteden.nl/ 

 

De vergaderingen zijn te volgen via de livestream 

https://drechtsteden.notubiz.nl. 

 

Woensdag 3 juni: Adviescommissies 

De adviescommissie vergaderen komende week op woensdagavond, 

20.00 uur via MS Teams; deze vergaderingen zijn voor het publiek 

te volgen op de live-stream van de raad. 

 

De agenda's en bijbehorende stukken zijn vandaag gepubliceerd op 

het ris en op iBabs: www.dordrecht.nl/ris 

 

Kadernota 2021 

Vrijdagochtend wordt de Kadernota 2021 gepubliceerd. U ontvangt 

een mail met de link met ook een overzicht van de behandeling. In 

het kort ziet de behandeling van de Kadernota er als volgt uit: 

 

 

 
 

 

 

Redactie 

Harco Bakker 

Griffie Dordrecht   

 

 

T 078 770 2555 

E jc.bakker@dordrecht.nl 
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29 mei  Aanbieden Kadernota college aan raad 

t/m 11 juni  Eerste ronde technische vragen 

10 juni Auditcommissie 

16 juni  18 – 20.00u. informatieavond Kadernota (online) 

19 juni Beantwoording technische vragen naar fracties  

23 juni Debatraad Kadernota: Algemene beschouwingen 

24 juni Uitloop debatraad 

11 - 25 juni  Tweede ronde technische vragen 

30 juni Bespreking Kadernota in commissies (online) 

6 juli Aanleveren bijdragen fracties voor Dordt Centraal 

14 juli Debatraad Kadernota: besluitvorming 

15 juli Uitloop debatraad 

 

Informatiebijeenkomsten over de concept-RES 

Ook volgende week kunt u nog deelnemen aan één van de 

informatiebijeenkomsten over de concept-Regionale Energie 

Strategie, dinsdagavond 2 juni of donderdagavond 4 juni. De 

uitnodiging heeft u 19 mei via de mail ontvangen en is tevens in 

deze mail bijgevoegd. Aanmelden via: energie@drechtsteden.nl. 

 

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 Kadernota 2021 

 Zienswijze Begroting 2021 en Jaarstukken 2019 diverse 

Gemeenschappelijke regelingen 

 RV Vaststellen Integraal huisvestingsplan Gymzalen 

Gemeente Dordrecht 

 RV Uitwerking actualisatie plan Essenhof 

 RV Voorbereidingskrediet ontwikkeling locatie Karel 

Doormanweg 4-8 

 RIB Corona-maatregelen 

 RIB Uitkomsten gesprekstafel dierenbeleid 2020 

 Beantw. art. 40-vragen GL, D66 en SP Bomen Schaerweide 

 Beantw. art. 40-vragen SP Kosten en formatie voor 

communicatie en woordvoering 

 Beantw. art. 40-vragen BVD Aanvullende corona-vragen 

Door een technische overgangsfase duurt het tijdelijk ongeveer 

een week voordat stukken verschijnen op het RIS. 

 

http://www.dordrecht.nl/ris

