
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 22 SEPTEMBER 2022 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:  

Dinsdag 27 september 2022 

16.00-

18.00u 

Werkbezoek Chemours Baanhoekweg 

22, Dordrecht 

16.00-

16.30u  

Agendacommissie VK3, 

Stadskantoor 

16.30-

18.00u  

Presidium VK3, 

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 

19.30-

20.30u  

Presentatie 

Rekenkamercommissie  

DoeMee onderzoek 

naar de Wob/ Woo 

VK5, 

Stadskantoor 

 

 

Werkbezoek Chemours/DuPont 

Geïnteresseerden worden verzocht legitimatiebewijs 

(ID) mee te nemen en van tevoren de per mail 

opgestuurde veiligheids-informatiefilm te bekijken.. 

 

 

  

 

 

Redactie 
Denise van Poppel 
Griffie Dordrecht  

 

 

T 06 – 3884 0052 
Edgh.van.poppel@dordrecht.nl 
  

 

 

 

  

 

  

mailto:dgh.van.poppel@dordrecht.nl


 

Agendacommissie  

Agenderingsverzoeken kunnen dinsdag tot 12.00u per 

email worden ingediend bij de raadsgriffie 

(raadsgriffie@dordrecht.nl).  

 

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. 

 

Naambordjes  

Verzoek aan eenieder om de naamborden recht op tafel 

te zetten, zodat de namen ook zichtbaar zijn voor de 

geïnteresseerde kijkers thuis. 

 

Rekenkamercommissie 

De Rekenkamercommissie presenteert de resultaten 

van het onderzoek dat inzichtelijk heeft gemaakt hoe de 

gemeente Dordrecht uitvoering geeft aan de Wob en 

hoe dit zich verhoudt tot de eisen van de Wet open 

overheid (Woo) die op 1 mei 2022 in werking is 

getreden. 

  

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 22 september 2022. De 

mailto:raadsgriffie@dordrecht.nl


vergadering is te vinden via de kalender op het 

Raadsinformatiesysteem (in vervolg RIS: 

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

• Vaststellen uitvoeringsprogramma en 

voorbereidingsbudget Dordwijkzone Stadspark 

XXL (RV) 

• Zienswijze 1e bestuursrapportage en 

begrotingswijziging 2022 SOJ (RV) 

• Tussenstand uitvoering cultuurnota "De kracht 

van cultuur, voor en door iedere Dordtenaar" 

(RIB) 

• Beantwoorden artikel 40-vragen Beter voor 

Dordt inzake stijgende (energie)kosten Dordtse 

sportverenigingen en Sportboulevard 

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat 

stukken uit het college beschikbaar zijn voor de raad 

 

https://raad.dordrecht.nl/

