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We hebben er allemaal op gewacht, het weer fysiek mogen vergaderen. Vooral om 

praktische redenen, zullen de vergaderingen op 5 oktober helaas toch nog via Teams 

verlopen. Maar daarna zullen de vergaderingen naast de Drechtraad op 7 december 

allen fysiek gehouden worden. De agendacommissie van oktober is geschrapt omdat 

er op 2 november geen Drechtraad zal zijn. Naast de Agendacommissie in november 

zal die maand ook nog de Auditcommissie en het presidium bijeenkomen, allen in 

fysiek op het stadskantoor. 

 

Bij elke vergadering op 5 oktober hieronder, vindt u de juiste link voor Teams.  
Verzoek is dan ook om alleen via die link naar de vergadering te gaan, zodat u op 
de juiste plek belandt. 
 

Dinsdag 5 oktober 19:00 uur – tegelijkertijd. 
U ontvangt nog een link voor de vergadering in Teams. Helaas zijn er wat technische 

problemen, waardoor de kanalen voor de Carrousels en Drechtraad opnieuw 

aangemaakt moeten worden, dat is even een klusje. Volgende week ontvangt u de link, 

3 maal, voor de vergaderingen. 

 

Carrousel Sociaal 5 oktober 19:00 uur 
- Wijziging Verordening Werk en Inkomen i.r.t. participatieplekken naar lokaal. 

- Wijziging Aanpassing Verordening Maatwerkvoorzieningen maatschappelijke  

  ondersteuning.  

 
link Carrousel Sociaal 
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Carrousel Bestuur en /Middelen 5 oktober 19:00 uur 
- Kostenverdeelsleutel 

- Begrotingswijziging n.a.v. aanpassing verordeningen bij Sociaal 

- Kapitaalstorting IQ. 

 

link Carrousel Bestuur en Middelen 

 

Drechtraad – 5 oktober 20:15 uur, of later na afloop van beide Carrousels. 
De bedoeling is dat alle 5 voorstellen van de bovenstaande Carrousels nog op 

dezelfde avond ter besluitvorming in de Drechtraad aan de orde kunnen komen. 

Uiteraard bekijkt elke Carrousel of dit ook wenselijk is. Het blijft mogelijk om een 

voorstel voor de Drechtraad van 7 december te agenderen. Onder voorbehoud zijn de 

stukken al wel bij de Drechtraadsvergadering gezet. 

 
Link Drechtraad 20:15 uur 

 

Dinsdag 2 november Inspirerende regiobijeenkomst  
van 17:00 – 22:00 uur 
 

Op 2 november vindt de eerste regioconferentie plaats in het Energiehuis in 
Dordrecht. Deze wordt elk kwartaal georganiseerd voor een brede doelgroep van 

vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs en overheid uit de regio Drechtsteden 

en onze buurgemeenten. Naast een heel interessant inhoudelijk programma wordt er 

ook voldoende tijd ingebouwd voor ontmoeting, discussie en netwerken.  

De eerste regioconferentie vindt plaats op 2 november van 17:00 – 22:00 uur, 
inclusief diner (en borrel na afloop). Binnenkort ontvangt u van regiovoorzitter Wouter 

Kolff de officiële uitnodiging. Hierin wordt meer onthuld over de inhoud van het 

programma en kunt u zich eenvoudig aanmelden. 

 

Voor 2022 hebben we de regioconferenties op de volgende data gepland: 8 maart, 7 

juni,  4 oktober en 6 december, eveneens van 17:00 tot 22:00. Noteer deze ook alvast 

in de agenda! 

 
Ingekomen stukken 
Bij de ingekomen stukken uitnodigingen en raadsinformatiebrieven.   
website van de Drechtraad. 

 

Het volgende weekbericht verschijnt 7 oktober 2021. 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9cc6b980b0fc47db87575d5f13c5bb8a%40thread.tacv2/1632916889371?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce1619bc-aea1-41c1-8fa8-bbdc8c7d1cef%22%2c%22Oid%22%3a%224dbbddf1-01c8-4c60-acab-d123d3cb2947%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1b8a9b80f3a34fbaa97688159dddbe93%40thread.tacv2/1632810318379?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce1619bc-aea1-41c1-8fa8-bbdc8c7d1cef%22%2c%22Oid%22%3a%224dbbddf1-01c8-4c60-acab-d123d3cb2947%22%7d
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Documenten/Ingekomen-stukken

