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Dames en heren,
In deze Donderdagbrief graag ieders aandacht voor:
23

Gemeenteraad

14.00u

juni
24

Raadzaal,
Stadhuis

Uitloop Gemeenteraad

20.00u

juni

Raadzaal,
Stadhuis

Dinsdag 23 juni (uitloop 24 juni): gemeenteraad
De raad vergadert dinsdag 23 juni vanaf 14.00 uur in de
Raadzaal van het Stadhuis.
In verband met de corona-richtlijnen is er in de Raadzaal
geen ruimte voor de pers en publiek, zij kunnen meekijken
via de live-stream van de gemeenteraad.
Op 16 juni (15.37u) heeft u allen een mail ontvangen van
de griffier over de wijze waarop deze vergadering binnen
de RIVM-normen kan plaatsvinden. Verzoek aan u allen is
te reageren op deze mail wanneer u opmerkingen of
vragen heeft. In verband met de afwezigheid van catering
is u gevraagd uiterlijk maandagochtend 22 juni aan de
griffier door te geven of u koffie of thee drinkt (middag en
avond) en welke frisdrank u wilt. Hiernaast krijgt u ook
water en een versnapering.
De agenda en stukken zijn vandaag gepubliceerd op het ris
en op iBabs; www.dordrecht.nl/ris.

De raad begint met de Algemene Beschouwingen bij de
Kadernota 2021, gevolgd door de gewone agenda. Mocht
de raad niet op 23 juni kunnen worden afgerond, dan
vervolgt de vergadering op woensdag 24 juni om 20.00u.
Voor de Algemene Beschouwingen/eerste termijn
raad en college geldt:





Spreektijd 7 minuten per fractie (exclusief
interrupties)
Gebruikelijke spreekvolgorde bij behandeling P&Cstukken
Inclusief indienen moties en amendementen
Spreektijd per wethouder: 5 minuten, wethouder
Financiën: 10 minuten

De Griffie zorgt voor een overzicht van de eventueel
ingediende moties / amendementen.
Moties & amendementen
Afspraak is dat fracties hun 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 komen
(vertrouwelijk) in iBabs.
Fracties kunnen moties en amendementen vooraf altijd ter
advies voorleggen aan de griffie. Maandag voor de raad
zijn alle (commissie)griffiers aanwezig.

Nieuwe stukken uit het college
De volgende stukken zijn deze week vastgesteld door het
college en (zullen) verschijnen op het RIS
(www.dordrecht.nl/ris):


RV Corona-maatregelen: aanpassingen van de
Precariobelasting 2019 en 2020



RV Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting
wijziging inzake fiscaliteit



RV Opheffen GR Parkschap Nationaal Park De
Biesbosch



RIB Bestemmingsplan Gezondheidspark
West/Middenzone en Milieueffectrapportage



RIB Parkeren Gezondheidspark en Sportboulevard
Dordrecht



RIB Meicirculaire 2020



RIB Corona maatregelen



RIB Beantwoorden motie 181218/M5 Ambitie en lef
voor studentenwoningen



Beantw. art. 40-vragen PvdA+VSP Sluiting Sta-Pal



Beantw. art. 40-vragen GroenLinks Publieke
Gezondheid



Beantw. art. 40-vragen PVV Noodzaak het Dordts
klimaat- en energie gerelateerd beleid grondig aan
te passen



Beantw. art. 40-vragen SP Fixi of fictie, wanneer is
een melding afgehandeld?

Door een technische overgangsfase duurt het tijdelijk
ongeveer een week voordat stukken verschijnen op het
RIS.

