
 

 

 

 
 
 
 

 

 

DONDERDAGBRIEF 30 JUNI 2022 

 

Dames en heren, 

In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:  

Dinsdag 5 juli 2022 

14.00-

23.00u 

Debatraad Raadzaal, 

Stadhuis 

Woensdag 6 juli 

20.00-

21.30u 

Vervolggesprek 

Provincie Zuid-

Holland, Qbuzz en 

Blue Amigo over 

dienstregeling 2023 

VK1, 

Stadskantoor 

 

Debatraad: besluitvormende vergadering 

De gemeenteraad vergadert dinsdag 5 juli vanaf 14.00 

uur in de Raadzaal van het Stadhuis. Er vindt tussen 

18.00-20.00u geen gezamenlijk diner plaats.  

 

Moties en amendementen 

De afspraak is dat fracties moties en amendementen 

uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering 

verspreiden. Voor moties Vreemd aan de orde van de 

dag geldt 48 uur. Voor spoedeisende gevallen geldt 

geen termijn. Vooraf verspreide concept-moties worden 

(vertrouwelijk) onder agendapunt 1 in het RIS 

geplaatst. Na indienen van amendementen en/ of 

moties ter raadsvergadering worden deze documenten 

openbaar gepubliceerd.  

 
 

 

 

Redactie 
Denise van Poppel 
Griffie Dordrecht  

 

 

T 06 – 3884 0052 
Edgh.van.poppel@dordrecht.nl 
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Fracties kunnen moties en amendementen vooraf altijd 

ter advies voorleggen aan de griffie. Maandag voor de 

raad zijn alle (commissie)griffiers aanwezig.  

 

Vervolggesprek Qbuzz, Blue Amigo en provincie 

over dienstregeling 2023 

Dit gesprek is een vervolg op het gesprek in de 

beeldvormende commissie van 17 mei en, bij hoge 

uitzondering heeft Agendacommissie besloten deze op 

woensdagavond plaats te laten vinden. De reden 

hiervoor is dat er op 17 mei bij alle fracties de 

nadrukkelijke wens was nog mee te kunnen denken 

over de dienstregeling 2023. De vervoerders gaven 

toen aan dat begin juli het moment zou zijn waarop de 

raad haar input het beste zou kunnen meegeven. 

Omdat komende dinsdag een debatraad plaatsvindt 

heeft de agendacommissie deze keuze gemaakt.  

Provincie en vervoerders hebben inmiddels aangegeven 

dat de situatie op dit moment nog net zo onduidelijk is 

als op 17 mei. Dat maakt het voor de vervoerders heel 

lastig om volgende week al concrete scenario's met de 

raad te delen, zoals in eerste instantie de bedoeling 

was. Het is wenselijk de bijeenkomst woensdag wel 

door te laten gaan zodat provincie en vervoerders u bij 

kunnen praten over de landelijke en regionale/lokale 

stand van zaken en het proces dat zij voor de komende 

tijd voor zich zien.  

Net als op 17 mei is sprake van een openbare 

beeldvormende commissievergadering zodat andere 

geïnteresseerden en belanghebbenden de sessie 

kunnen volgen. 

 

Aanmelden zomerbarbecue 30 augustus 

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 van harte uitgenodigd. 



Aanmelden kan door voor 6 juli te reageren door op 

deze link te klikken.  

 

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 (week 

25) in de fictieve vergadering 'Nieuw ingekomen 

stukken Dordrecht' na het zomerreces op donderdag 25 

augustus 2022. De vergadering is te vinden via de 

kalender op het Raadsinformatiesysteem (in vervolg 

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

 Problemen vraagafhankelijk en 

dagbestedingsvervoer Drechtsteden (RIB) 

 Gewijzigde SiSa 2021-bijlage in Jaarstukken 

2021 (RIB) 

 Aangaan erfpachtovereenkomst Hotel Vrieseplein 

(RIB) 

 Aanbesteding handhaving (RIB) 

 Beantwoording artikel 40-vragen Partij voor de 

Dieren - Kooien met dieren op Bijenmarkt 

Een link naar de Raadsinformatiebrief Gewijzigde SiSa 

2021-bijlage in Jaarstukken 2021 is op de raadsagenda 

voor 5 juli 2022 aan het agendapunt Vaststellen 

jaarstukken 2021 toegevoegd. Op aangeven van de 

accountant is een viertal aanpassingen gedaan in de 

SiSa2021-bijlage en is een juiste versie in de 

Jaarstukken 2021 opgenomen.  

Opmerking: het kan enkele dagen duren voordat 

stukken uit het college beschikbaar zijn voor de raad 

 

https://forms.gle/GugtoZ8w4btqdJ6a8
https://raad.dordrecht.nl/

