
DONDERDAGBRIEF 9 JUNI 2022

Dames en heren,

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor: 

Dinsdag 14 juni 2022

16.00-

17.00u 

CTOO-leden

Werkbezoek Johan de 

Witt-gymnasium

Op locatie: 

Oranjepark 

11

16.00-

16.30u 

Agendacommissie VK3, 

Stadskantoor

16.30-

18.00u 

Auditcommissie VK3, 

Stadskantoor

17.00-

18.00u

Raadswerkgroep 

Omgevingswet 

VK1, 

Stadskantoor

18.00-
19.00u

Gezamenlijk diner Griffie, 1e 
etage 
Stadskantoor

19.00-
19.30u 

Vragenhalfuur VK1, 
Stadskantoor

19.30-

23.00u 

Beeldvormende en 

oordeelsvormende 

commissies

VK1, VK3 en 

VK5

Stadskantoor

Donderdag en vrijdag 16-17 juni

Donderdag

11.00u 

Vertrek Presidium voor 

tweedaagse in Delft 

Stadskantoor
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Vrijdag 

15.00u

Aankomst in Dordrecht Stadskantoor

Vrijdag 17 juni

16.00u Ontvangst 

gemeenteraad Meppel

Stadhuis

CTOO-leden: werkbezoek

Raadsleden die lid zijn van de Commissie Toezicht op 

het Openbaar Onderwijs (CTOO) brengen van 16-17u 

een werkbezoek aan het Johan de Witt-gymnasium. 

Drie stichtingen vertegenwoordigen in Dordrecht het 

openbaar onderwijs: Stichting Nestas Scholengroep 

voor katholiek en openbaar onderwijs, Stedelijk Dalton 

Lyceum en het Johan de Witt-gymnasium. Dit 

werkbezoek is bedoeld om kennis te maken met deze 

school. 

Agendacommissie 

De Agendacommissie vergadert van 16.00-16.30u in 

vergaderkamer 3(4) en stelt dan ook het dagschema 

voor de laatste Dordtse Dinsdag voor het zomerreces 

(21 juni) vast. 

De vooruitblik op de commissievergaderingen is terug 

te vinden in het overzicht Termijnplanning Dordtse 

Dinsdag, die ook wekelijks wordt toegevoegd aan het 

agendapunt Agenda komende Dordtse Dinsdagen. 

Auditcommissie

De Auditcommissie vergadert van 16.30-18.00u in VK 3

op het Stadskantoor.

Raadswerkgroep Omgevingswet

Raads- en commissieleden die zich per email hebben 

opgegeven om zitting te nemen in de raadswerkgroep 

Omgevingswet komen van 17.00-18.00u voor het eerst 



bij elkaar in VK1 op het Stadskantoor. De taak van de 

raadswerkgroep is de besluitvorming in de raad 

procesmatig goed voorbereiden en de voortgang van de

voorbereidingen in de gaten houden. Naast de 8 leden 

die zich expliciet voor de raadswerkgroep hebben 

aangemeld zijn ook andere raads- en commissieleden 

welkom. Uitgangspunt is wel maximaal 1 persoon per 

fractie aan tafel.

Gezamenlijk diner

Het gezamenlijk diner vindt van 18.00-19.00u plaats op

de gang bij de griffie op de 1e etage van het 

Stadskantoor. 

Vragenhalfuur

Het vragenhalfuur vindt van 19.00-19.30u plaats in 

vergaderkamer 1 op het Stadskantoor. 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. In de 

middag op de dag van het vragenhalfuur wordt een 

overzicht gepubliceerd van de mondelinge vragen die 

die avond worden gesteld1. 

Beeldvormende en oordeelsvormende commissies

's Avonds vinden er vier beeldvormende en drie 

oordeelsvormende commissievergaderingen plaats op 

het Stadskantoor. In de duiding van het agendapunt op 

het RIS en de vergaderapplicatie staat de wijze 

beschreven waarop de stukken door de raad behandeld.

Tweedaagse Presidium

Leden van het Presidium vertrekken op donderdag om 

11u voor de tweedaagse naar Delft. Op vrijdag rond 

1 Bron: Raadsbesluit Spelregels Dordtse Dinsdag d.d. 19 april 2022

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/220413-Spelregels-Dordtse-Dinsdag-DEF-VOOR-VASTSTELLING-RAAD-1.pdf


15u is de aankomst terug in Dordrecht. De stukken 

voor de presidiumvergadering worden donderdag 

gepubliceerd. 

Ontvangst gemeenteraad Meppel

Op vrijdag 17 juni bezoekt de gemeenteraad uit Meppel

Dordrecht. Vanaf 16u worden zij door zoveel mogelijk 

raads- en commissieleden ontvangen op het Stadhuis. 

Het aantal aanmeldingen valt helaas nog tegen, het zou

jammer zijn als onze raad niet goed vertegenwoordigd 

is. Ieder die zich nog niet heeft aangemeld, wordt 

daarom verzocht dit alsnog te doen. Aanmelden kan 

door een email te sturen aan de raadsgriffie. 

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 wekelijks in een fictieve 

vergadering 'Nieuw ingekomen stukken Dordrecht' op 

donderdag. De vergadering is te vinden via de kalender 

op het Raadsinformatiesysteem (in vervolg RIS: 

raad.dordrecht.nl) en de GO-app:

 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten (ex 

artikel 4 Wvg) op het 'Maasterras-

Weeskinderendijk West' in het plangebied 

Weeskinderendijk (Maasterras Dordtse 

Spoorzone) (RV)

 Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2022-2026 

(RV)

 Inzet POK-middelen voor kerntaken Sociaal 

Wijkteam (RV)    

 Verklaring van geen bedenkingen op de 

beschikking voor Chemours, Baarnhoekweg 22 

https://raad.dordrecht.nl/


(RV)

 Beleidsregels vrijlating giften, 

schadevergoedingen en erfenissen 

(bijstandsverlening) (RIB)

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat 

stukken uit het college beschikbaar zijn voor de raad

Tot slot

Op 10 mei jl. zijn we inhoudelijk van start gegaan met 

het werken volgens het nieuwe vergadermodel: de 

Dordtse Dinsdag. Er zijn ongetwijfeld organisatorische 

zaken die een volgende keer beter zouden kunnen. Dus 

loopt u tegen zaken aan of heeft u andere suggesties, 

schroom niet om griffier Anneloes Wepster of één van 

de raadsadviseurs (Mark den Boer, Jules Vullings of 

Denise van Poppel) hierover aan te spreken.  


