
Van: regiogriffie
Aan: regiogriffie
Onderwerp: Uitnodiging Drechtstedendinsdagavond 12 januari 2021 en Weekbericht Drechtraad 17 december 2020
Datum: donderdag 17 december 2020 12:21:58
Bijlagen: Weekbericht Drechtraad 201217.pdf

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
12 januari 2021, die digitaal via Microsoft Teams gehouden wordt. 
19.00 tot 20.00 uur: Drechtraad,  link naar agenda Drechtraad
20.15 tot 22.30 uur: Carrousel Integraal; link naar agenda Carrousel Integraal

Voor de Carrousel Integraal kunnen (Drecht-)raadsleden zich aanmelden via
regiogriffie@drechtsteden.nl.
De vergaderingen zijn tevens te volgen via de livestream https://drechtsteden.notubiz.nl
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het weekbericht van 17 december 2020.
De medewerkers van de Regiogriffie wensen u gezonde feestdagen !
Met vriendelijke groet namens Joke Heijmans en 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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Dit is het laatste weekbericht van 2020.  
Het eerstvolgende weekbericht verschijnt 
op donderdag 7 januari 2021.  
Joke ,Dorien en Els van de Regiogriffie 
wensen u Fijne Feestdagen ! 


Dinsdag 12 januari 2021 


Drechtraad van 19:00 uur tot 20:00 uur via MS Teams 
Onderwerp: Afscheid regiogriffier Joke Heijmans en welkom nieuwe regiogriffier 
Els Boers 
 
Carrousel Integraal vanaf 20:15 uur via MS Teams 
Hoe zorgen we met elkaar voor een voorziening huishoudelĳke ondersteuning die 
toekomstbestendig is? Welke ontwikkelingen zĳn er 
op dit gebied en met welke keuzes hebben we te 
maken? 


Graag schetst de Sociale Dienst Drechtsteden 
samen met u de nieuwe contouren voor deze 
voorziening. 


De agenda's en de vergaderstukken vindt u op de 
website van de Drechtraad. 


Beide vergaderingen zijn te volgen via de 
livestream.  


 


Drechtraad: 
De Drechtraadsleden zijn al 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 ?  


 


Carrousel Integraal: 
Voor de carrousel moet u zich aanmelden om te worden toegevoegd in Microsoft 
Teams.  
Aanmelden vóór maandag 11 januari 12:00 uur via 
regiogriffie@drechtsteden.nl met het email adres waarmee u wilt worden 
toegevoegd aan MS Teams. 
U ontvangt dan een link naar de desbetreffende carrousel.  
 


Hebt u zich niet aangemeld voor deze carrousel ? Dan kunt u de carrousel alleen 
volgen via de livestream. U kunt dan niet meepraten 
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Drechtsteden in de media  


 
https://www.ad.nl/dordrecht  
 


 
https://twitter.com 
 


 
https://www.ad.nl/dordrecht/ 
 
 
 



https://www.ad.nl/dordrecht/it-banen-liggen-voor-het-oprapen-in-de-drechtsteden-maar-niemand-kan-ze-uitvoeren%7Ea56f15e7/

https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1339111053934927872

https://www.ad.nl/dordrecht/deskundigen-sluipverkeer-alblasserwaard-schier-onoplosbaar-probleem%7Eac479fad/




