
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DONDERDAGBRIEF 25 AUGUSTUS 2022 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:  

Dinsdag 30 augustus 2022 

16.00-

16.30u 

Agendacommissie VK3, 

Stadskantoor 

16.30-

18.00u 

Beeldvormende 

commissievergaderingen 

VK3 en VK5, 

Stadskantoor 

Vanaf 

18.30u 

Zomerbarbecue Den Witten 

Haen, 

Groenmarkt 

19b 

 

Agendacommissie  

Agenderingsverzoeken kunnen dinsdag tot 12.00u per 

email worden ingediend bij de raadsgriffie 

(raadsgriffie@dordrecht.nl).   

 

Zomerbarbecue  

De jaarlijkse zomerbarbecue vind dit jaar plaats op 

dinsdag 30 augustus vanaf 18.30 uur (inloop vanaf 

18.00 uur). De raads- en commissieleden en 

collegeleden zijn met partner uitgenodigd.  

 

Rekenkamercommissie 

Voor de zomervakantie bent u op de hoogte gesteld via 

de mail wanneer de Rekenkamercommissie langs kan 

komen bij uw fractie, om onderwerpen op te halen voor 

ons nieuwe werkprogramma 2023. 

  

 

 

Redactie 
Denise van Poppel 
Griffie Dordrecht  

 

 

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

 

 

 

  
 

 



 

Mocht u geen prijs stellen op bezoek of komt het tijdstip 

niet uit, laat het dan weten via s.khadje@dordrecht.nl. 

Zonder terugkoppeling bezoekt de 

Rekenkamercommissie u volgens onderstaand schema. 

  

  

Tijden Maandag 12 september 

19:00 uur Forum voor Democratie 

19:30 uur CU/SGP 

20:00 uur CDA 

20:30 uur VSP 

  

Netwerkbijeenkomst Drechtsteden 2 september 

U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 19 augustus a.s. 

aanmelden voor de netwerkbijeenkomst met 

Deltaconcert van Smart Delta Drechtsteden op 2 

september vanaf 17.30u in Kinderdijk. De uitnodiging 

hiervoor heeft u op 17 augustus per email ontvangen.  

 

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 1 september 2022. De 

Tijden Maandag 5 september 

19:00 uur Beter voor Dordt PVV 

19:30 uur Groen Links SP 

20:00 uur VVD Op ons Eiland 

20:30 uur Gewoon Dordt DENK 

21:00 uur Partij voor de 

Dieren 

PvdA 



vergadering is te vinden via de kalender op het 

Raadsinformatiesysteem (in vervolg RIS: 

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

 Veiligheidsbeeld Dordrecht & prioriteiten 2023-

2026 (RV) 

 Consultatie ontwerp meerjarenbeleidsplan 

inclusief sterkteverdeling Politie-eenheid 

Rotterdam (RV) 

 Kredieten ontwikkeling Karel Doormanweg (RV) 

 Sociaal domein: Maatwerk huisvesting (RV) 

 Zienswijze Bestuursrapportage 2022 GR Sociaal 

(RV) 

 Formalisering verkoop Parkeergarage 

Gezondheidspark d.m.v. begrotingswijziging 

(RV) 

 Afgeven verklaring van bedenkingen in het kader 

van een uitgebreide Wabo-procedure voor 

Zeedijk 16 (RV) 

 Voortgang opvang Oekraïne-vluchtelingen (RIB) 

 Monitoring Agenda 2030 (RIB) 

 Veerdienst Dordrecht Altena (Kop van het Land) 

(RIB) 

 Dossier Chemours/DuPont (RIB) 

Onder embargo tot 5 september a.s. 

 Stand van zaken versterking vermogenspositie 

netbeheerder Stedin (RIB) 

 Nachtelijke werkzaamheden Laan der Verenigde 

Naties (RIB) 

 Beantwoorden artikel 40-vragen PVV 

Crisisnoodopvang voor asielzoekers 

 Beantwoorden artikel 40-vragen VSP Gunning 

wintercircus 2022 

 Beantwoorden artikel 40-vragen SP Zijn 

Amerikanen gevoeliger voor GenX dan wij 

 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks 

Dienstregeling Blue Amigo 



 Beantwoorden artikel 40-vragen PvdA, SP, 

GroenLinks en VSP over herinrichting 

Weizigtpark 

 Beantwoorden artikel 40-vragen PvdD over 

informeer Dordtenaren ter plaatse over plannen 

herinrichting van het Weizigtpark 

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat 

stukken uit het college beschikbaar zijn voor de raad 

 


