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Voorgesteld besluit
Vanaf de volgende bestuursperiode alle raads- en commissieleden te vragen iedere dinsdag vanaf 
16.00 uur vrij houden voor de Dordtse Dinsdag. Niet iedereen hoeft er iedere dinsdag om 16.00 
uur te zijn.  De debatraad start zoals we gewend zijn om 14.00 uur. Op andere dagen dan dinsdag 
wordt er door de Griffie niks georganiseerd. Het levert voor de meesten dan ook minder belasting 
in de avonduren op. Eén keer per kwartaal is er geen Dordtse Dinsdag, omdat er dan een regionale 
bijeenkomst op dinsdag is.

Een raadswerkgroep Dordtse Dinsdag met mogelijke afvaardiging vanuit iedere fractie in te stellen 
die de periode tot november 2021 gebruikt om te komen tot een advies aan het presidium en de 
raad over het vergadersysteem voor de volgende raadsperiode. 

Raadsvoorstel

Wat is het doel?
Het goed kunnen invullen van de raadsfunctie. Zie analyse en conclusie in de nota Dordtse 
Dinsdag.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Zie Nota Dordtse Dinsdag.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Zie Nota Dordtse Dinsdag.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
De Nota Dordtse Dinsdag is besproken in het Presidium van 20 april 2021. Hier lag een 
discussienota aan ten grondslag die besproken is in het Presidium van september 2019.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
 Communicatie naar politieke partijen en andere betrokkenen
 Raadswerkgroep starten en resultaten bespreken in presidium van november 2021.
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

Gezien het voorstel van het Presidium d.d. 22 april inzake Dordtse Dinsdag; 

b e s l u i t :

Vanaf de volgende bestuursperiode alle raads- en commissieleden te vragen iedere dinsdag vanaf 
16.00 uur vrij houden voor de Dordtse Dinsdag. Niet iedereen hoeft er iedere dinsdag om 16.00 
uur te zijn.  De debatraad start zoals we gewend zijn om 14.00 uur. Op andere dagen dan dinsdag 
wordt er door de Griffie niks georganiseerd. Het levert voor de meesten dan ook minder belasting 
in de avonduren op. Eén keer per kwartaal is er geen Dordtse Dinsdag, omdat er dan een regionale 
bijeenkomst op dinsdag is.

Een raadswerkgroep Dordtse Dinsdag met mogelijke afvaardiging vanuit iedere fractie in te stellen 
die de periode tot november 2021 gebruikt om te komen tot een advies aan het presidium en de 
raad over het vergadersysteem voor de volgende raadsperiode. 

Aldus besloten in de vergadering van


