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Geachte Drechtraadsleden, gemeenteraadsleden (via de griffiers), burgemeesters en
collegeleden (via de gemeentesecretarissen), beste collega's,
Namens de voorzitter, de heer A.W. Kolff, nodig ik u uit voor de Drechtstedendinsdagavond op 2
maart 2021, die digitaal via Microsoft Teams zal worden gehouden. 

Carrousel Bestuur en Middelen start 19:00 uur
Carrousel Sociaal start 19:00 uur 
Drechtraad start 20:45 uur
Daarnaast nodigen wij u uit voor de extra bijeenkomst op 23 februari om 19:00 uur over het
Voorstel Financiële effecten ICT Verandert
De agenda's en vergaderstukken zijn vandaag gepubliceerd op
https://drechtraad.drechtsteden.nl/vergaderingen
Alle vergaderingen zijn ook te volgen via de livestream https://drechtsteden.notubiz.nl
Voor meer informatie over de diverse vergaderingen verwijzen wij u naar het weekbericht
van vandaag , 18 februari 2021 die wij in de bijlage meesturen.  
Voor meer informatie over de bijeenkomst op 23 februari : zie onze weekberichten van 28
januari en 4 februari j.l.
Met vriendelijke groet namens regiogriffier Els Boers,
 
Dorien Petersen
Medewerker Regiogriffie
 
Telnr. 078-7707038
Telnr. 06-57579354
Tme.petersen@drechtsteden.nl
Aanwezig maandag t/m  donderdag
 
Bezoekadres: Spuiboulevard 298, 3311 GR Dordrecht
Postbus 619, 3300 AP Dordrecht
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Komende week is het voorjaarsvakantie maar we hebben toch de bijeenkomst op  
23 februari. De regiogriffie zal dan ook 'gewoon' doorwerken. Deze week kwamen de 
agendacommissie en de auditcommissie bijeen. Afgesproken is om te kijken hoe 
bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld die van de groeiagenda digitaal, live dan wel 
achteraf, bekeken kunnen worden. De regiogriffier gaat hierover in overleg met 
betrokkenen. In ieder geval zal de bijeenkomst 23 februari net zoals 2 maart voor 
iedereen toegankelijk zijn en op de website te volgen.  
 
Vandaag heeft u per mail de uitnodiging voor de Informatiebijeenkomst op  
23 februari a.s. en de Drechtstedendinsdagavond van 2 maart ontvangen. Mocht dit 
onverhoopt niet het geval zijn, laat het de regiogriffie weten. 
 
De Drechtraadsleden hebben een mail ontvangen van de regiogriffie met  
met daarin de Teams linken voor 23 februari en die van de Carrousels en Drechtraad 
van 2 maart. Drechtraadsleden hoeven zich dus niet meer aan te melden.  
 
Wanneer u geen Drechtraadslid bent dan kunt u zich voor de bijeenkomst op  
23 februari en de carrousels van 2 maart aanmelden via 
regiogriffie@drechtsteden.nl onder vermelding van welke vergadering. U 
ontvangt dan een mail met daarin de link naar de vergadering.  
 
Zijn er problemen bij het deelnemen mail of bel ons dan, Dorien of Els, de regiogriffie. 
 
Dinsdag 23 februari 2021 om 19:00 uur- Financiële effecten ICT verandert 
De extra bijeenkomst ter voorbereiding op de Carrousel Bestuur & Middelen op  
2 maart a.s. met achtergrondinformatie en gelegenheid om vragen te stellen aan de 
betrokken ambtenaren en portefeuillehouders. Het doel is om zoveel mogelijk, direct 
op, vooral ook technische, vragen antwoord te kunnen geven. Zijn er na afloop toch 
nog vragen dan kunt u deze stellen via de regiogriffie@drechtsteden.nl liefst vóór 
donderdag 25 februari 12.00 uur. 
De bedoeling is om te zorgen dat u alle antwoorden heeft vóór 2 maart.  
23 februari is vooral bedoeld voor degenen die tevens in de Carrousel op  
2 maart aanwezig zullen zijn bij de behandeling van dit Drechtraadsvoorstel. 
Na de behandeling in de Carrousel op 2 maart, kan dan in de Drechtraadsvergadering 
van 2 maart het besluit genomen worden zodat daarmee de voortgang kan worden 
gewaarborgd. 
Mocht onverhoopt blijken dat het op 2 maart geen hamerstuk kan zijn, dan is er de 
mogelijkheid om hiervoor op 6 april een extra Drechtraad te organiseren.  
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2 maart 
De Carrousels van Drechtraadsvergadering van 2 maart, zullen zoals eerder gemeld 
digitaal via Teams plaatsvinden. 
 
Drechtstedendinsdag 2 maart 2021 
Carrousel Bestuur & Middelen  start: 19:00 uur 
Carrousel Sociaal    start: 19:00 uur 
Drechtraad     start: 20:45 uur 
 
Drechtraad: 
De Drechtraadsleden zijn toegevoegd aan MS Teams. 
Wilt u zich afmelden als u niet aanwezig kunt zijn, o.v.v. uw plaatsvervanger en diens  
e-mailadres voor Teams?  
 
 
De carrousels en Drechtraad zijn ook te volgen via de livestream, als u niet hoeft mee 
te praten.  
De agenda's en de vergaderstukken vindt u op de website van de Drechtraad. 


Alle vergaderingen zijn te volgen via de livestream.  
 
Ingediende vragen artikel 39 en 40 RvO  
- Technische vraag art. 40 en beantwoording namens OP Papendrecht met 
betrekking tot de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 


U vindt de ingediende vragen bij de politieke vragen op de website van de Drechtraad 
 
Ontvangen Raadsbrieven 
Raadsinformatiebrieven  


- Reactie DSB op vervolgvragen SP n.a.v. programma De Monitor   


U vindt de Raadsbrief bij de politieke vragen op de website van de drechtraad.  
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