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Deze week de weekbrief, al na een week, om vooral nog een keer aandacht te 
vragen voor de extra bijeenkomst op 23 februari. Komende maandag hopen we 
de bijbehorende stukken bij de vergadering te kunnen zetten.   

 
Herinnering: Dinsdag 23 februari 19:00 uur digitaal uitleg en bespreken ICT 
budget voorstel ter voorbereiding Carrousel 2 maart! 
 
Een 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.  

 

De bijeenkomst is vooral bedoeld voor degenen die tevens in de Carrousel op 2 maart 

aanwezig zullen zijn bij de behandeling van dit Drechtraadsvoorstel. 

De agendacommissie meent dat het prettig is voor de raadsleden om voldoende tijd en 

aandacht te kunnen hebben voor het voorstel. 

 

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. 

Aanmelden voor deze bijeenkomst op 23 februari a.s. kan via 
regiogriffie@drechtsteden.nl. Na aanmelding ontvangt u een link voor MS Teams. 

 
2 maart 
De Carrousels van Drechtraadsvergadering van 2 maart, zullen zoals eerder gemeld 

digitaal via Teams plaatsvinden. 

 
Ingediende vragen artikel 39 RvO  

- Vragen namens de regiofractie VVD : Follow The Money: Drugscriminelen SDD  
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U vindt de ingediende vragen bij de politieke vragen en op de lijst ingekomen stukken 

op de website van de Drechtraad 
 
Ontvangen Raadsbrieven 
Raadsbeantwoordingsbrief 

- Beantwoording van de technische die tijdens de Drechtraad van 12 januari 2021 zijn 

gesteld door de heer Van Verk namens de regiofractie PvdA met betrekking tot beleid 

SDD met betrekking tot ontvangen boodschappen en giften.  

U vindt de Raadsbrieven bij de politieke vragen en op de lijst ingekomen stukken op de website 

van de Drechtraad, zo ook ontvangen uitnodigingen en persberichten. 
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