
Beste raadsleden,

Graag praten wĳ  u op dinsdag 6 april bĳ  over de transitie in de 
Drechtsteden. Hiervoor kunt u deelnemen aan verschillende
inspirerende workshops in het kader van de GR Sociaal en  
Servicegemeente Dordrecht. Tĳ dens de workshops is er ruimte 
voor technische en verhelderende vragen. Op de volgende pagina 
van deze uitnodiging treft u het programma en inhoud van de 
workshops aan en leest u hoe u 6 april kunt deelnemen.

We kĳ ken uit naar uw deelname en hopen 
op inspirerende sessies!

6 april 2021 
20.00 - 22.00 uur
MS Teams

Uitnodiging workshops
TRANSITIE DRECHTSTEDEN



WORKSHOPS

DEELNAME AAN WORKSHOPS
U hoeft zich vooraf niet aan te melden voor de workshops. Donderdag 1 april sturen wij u meer informatie 
met een uitgebreide toelichting hoe e.e.a. zal lopen op 6 april.

Hebt u vooraf vragen over de workshops? Dan kun u terecht bij Wouter Voshol of Marije Klink, via 
hw.voshol@drechtsteden.nl of m.klink@drechtsteden.nl. Hebt u op de avond zelf vragen over de techniek 
of lukt er digitaal iets niet, neem dan op de dag zelf, 6 april, direct contact op met Wouter Voshol via 
06-10780624.

Digitale inloop  20.00 - 20.15 uur
Plenair welkom  20.15 - 20.20 uur
Workshopronde 1  20.20 - 21.05 uur
Pauze      21.05 - 21.10 uur 
Workshopronde 2  21.10 - 22.00 uur

Programma
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GR Sociaal
De Wet gemeenschappelijke regeling, de keuze voor een collegeregeling, mandaat 
en delegatie: wat is het en hoe werkt het in de praktijk?

Servicegemeente Dordrecht
De dienstverleningsovereenkomst: een presentatie over het proces om te komen 
tot afspraken voor de kortere en langere termijn en de betrokkenheid van 
gemeentesecretarissen, collegeleden en raden bij de komende ontwikkeling.

GR Sociaal
Financieel kader: een presentatie over het financieel kader zoals dit gezamenlijk 
eind vorig jaar is opgesteld tussen gemeenten en Sociale Dienst Drechtsteden.

GR Sociaal
Maatwerk: inspirerende voorbeelden uit de praktijk (we verklappen nog niet welke, 
laat u verrassen).

Nr.     ONDERWERP


