
DONDERDAGBRIEF 1 SEPTEMBER 2022

Dames en heren,

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

Dinsdag 6 september 2022

16.00-
18.00u

Werkbezoek Essenhof Nassaulaan 
200, 
Dordrecht

16.30-
17.30u 

CTOO VK3, 
Stadskantoor

17.30-
18.00u 

Agendacommissie VK3, 
Stadskantoor

18.00-
19.00u

Gezamenlijk diner Griffie, 1e 
etage 
Stadskantoor

19.00-
19.30u 

Vragenhalfuur VK1, 
Stadskantoor

19.30-
20.30u 

Kick off 
Rekenkamercommissie

VK5, 
Stadskantoor

19.30-
23.00u 

Beeldvormende en 
oordeelsvormende 
commissies

VK1, VK3 en 
VK5
Stadskantoor

Agendacommissie 
Agenderingsverzoeken kunnen dinsdag tot 12.00u per 
email worden ingediend bij de raadsgriffie 
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(raadsgriffie@dordrecht.nl). De tool om politieke steun 
digitaal te verwerken is in ontwikkeling. Fracties worden
expliciet verzocht het format te gebruiken dat eerder is 
verspreid.

Vragenhalfuur
Fracties worden gevraagd één persoon aan de centrale 
vergadertafel te laten plaatsnemen. Vragen voor het 
vragenhalfuur moeten voor 9.00u op de vergaderdag 
worden aangemeld bij de griffie. De vragen moeten 
politiek van aard zijn (en niet technisch), over een 
actueel onderwerp gaan en bondig geformuleerd zijn.

Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie start met deze kick off een 
onderzoek naar de bereikbaarheid van Dordrecht en 
informeert u over het onderzoek. De RKC wil met dit 
onderzoek graag inzicht geven in: hoe kan de 
gemeenteraad in de gemeente Dordrecht effectief 
kaders stellen en controleren op het gebied van 
mobiliteit en bereikbaarheid? 
 
Bestuursrapportage
In tegenstelling tot het Vergaderschema 2022 wordt de 
Bestuursrapportage niet op 13 september as. 
besluitvormend behandeld. De bestuursrapportage 
wordt als volgt behandeld in de raad:
8 juli j.l.: Oplevering digitale Bestuursrapportage 
tot 7 september: Stellen van technische vragen 
19 september: Beantwoording technische vragen
20 september: Behandeling in Auditcommissie
Vervolg: Bespreking in commissie of besluitvorming in 
raad

Interim raadsadviseur: Hessel Boom
Hessel Boom (raadsadviseur a.i. Necker van Naem) 
vervangt Mark den Boer vanaf heden tijdens zijn 
afwezigheid. Hij is telefonisch bereikbaar op het 
nummer 06-82366810 en per email 
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Raadskalender komende periode
Bijgevoegd ontvangt u het Overzicht 
raadsbijeenkomsten en uitnodigingen voor de komende 
periode. 

Publicatie nieuwe stukken uit college en stad
De nieuwe stukken die vanuit het college en de stad 
binnen komen publiceren we vanaf deze week  in de 
fictieve vergadering 'Nieuw ingekomen stukken 
Dordrecht' op donderdag 8 september 2022. De 
vergadering is te vinden via de kalender op het 
Raadsinformatiesysteem (in vervolg RIS: 
raad.dordrecht.nl) en de GO-app:

 Consultatie ontwerp meerjarenbeleidsplan 
inclusief sterkteverdeling Politie-eenheid 
Rotterdam (RV)

 Corona-steunmaatregelen lokale heffingen: 
aanpassing precariobelasting terrassen 2022 
(RV)

 Aandelenoverdracht GR Drechtwerk naar GR 
Sociaal (RV)

 Omzetten garantiestelling vv Dubbeldam naar 
lening (RV)

 Aanvullend renovatiebudget hockeyvelden 
Sportpark Schenkeldijk (RV)

 Voortgangsmonitor bouwende stad per 1 juli 
2022 (RIB)

 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 7e 
herziening Krispijn, locatie Charlotte de 
Bourbonstraat noord - Witte Dorp (RIB)

 Toestemming dienstreis Oslo (RIB) 
Op verzoek van college per email verstuurd op 
31 augustus 2022

 Resultaten (tussen)evaluatie 
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Uitvoeringsprogramma Visie opvang naar Wonen
2020-2025 (RIB)

 Opheffen muntbetalen op straat (RIB)
 Beantwoording art 40-vragen PvdD Word 

klimaatneutraal met de CO2-prestatieladder
 Beantwoorden artikel 40-vragen Beter Voor 

Dordt Huisafvalscheiding

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat 
stukken uit het college beschikbaar zijn voor de raad


