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Alvast voor uw agenda : 
Woensdag 16 juni 2021 - RES motie en amendementen markt  
Tijd : 18:30 uur tot 20:00 uur Via MS Teams 
Nadere informatie over deze bijeenkomst volgt z.s.m. via de lokale griffies. 
Alle gemeente raadsleden uit de zeven gemeenten zijn reeds toegevoegd aan deze 

Teams bijeenkomst.  

 
11 mei – géén bijeenkomsten! 
In het weekbericht van 8 april hebben wij twee bijeenkomsten vermeld voor dinsdag 11 

mei. Helaas zullen er op 11 mei géén bijeenkomsten plaatsvinden. Als het goed is 

heeft u een uitnodiging ontvangen voor 19 mei voor een bijeenkomst van de 

Veiligheidsregio, GGD en Omgevingsdienst samen. In de uitnodiging wordt vermeld 

hoe u kunt deelnemen en wat het programma is. 

 

Dinsdag 1 juni 
Het is nog niet duidelijk of er fysiek vergaderd kan worden, we gaan nu nog uit 
van digitaal. We hopen dat er op 6 juli wel fysiek vergaderd kan worden, maar 
ook dat is nog niet duidelijk. Als fysiek vergaderen mogelijk wordt dan zal dat in 
de Lockhorst in Sliedrecht zijn, waar voldoende afstand gehouden kan worden. 

 
Carrousel Bestuur en Middelen & Carrousel Sociaal  
Het is nog even de vraag hoe het programma precies zal zijn en of er wellicht ruimte 

zal zijn om daarnaast nog een ander onderwerp aan de orde te laten komen. Er zijn al 

MS Teams bijeenkomsten aangemaakt waaraan alle Drechtraad leden en de eventuele 

plaatsvervangers reeds zijn toegevoegd. In mei ontvangen alle Drechtraadsleden en 

plaatsvervangers de link naar deze bijeenkomsten. Andere belangstellenden kunnen 

zich dan ook aanmelden via regiogriffie@drechtsteden.nl  

 
 
 

tel:06-57579354
mailto:regiogriffie@drechtsteden.nl
https://twitter.com/Drechtraad
mailto:regiogriffie@drechtsteden.nl


Weekbericht Drechtraad  
Regiogriffie Drechtsteden, pagina 2 van 2 

 
 

 
 
 
Ingediende vragen artikel 39 RvO  
- Namens de T@B zijn er art. 39 vragen gesteld m.b.t. de TONK regeling 

- Beantwoording technische vragen die gesteld zijn in de Drechtraad van 6 april j.l. 

naar aanleiding van het Beleidsplan Schuldhulpverlening m.b.t. borging privacy in 

proces vroeg signalering  

 

U vindt de ingediende vragen en beantwoording bij de politieke vragen en op de 
lijst ingekomen stukken op de website van de Drechtraad 
 
Bijeenkomsten 6 april 2021 terug kijken inclusief presentaties?  
Raadsleden hebben de regiogriffie gevraagd de links naar deze bijeenkomsten te 

bundelen in dit weekbericht. Hieronder vindt u de links naar de bijeenkomsten met de 

bijbehorende presentaties. Van de Groeiagenda heeft u deze al in hun vlugschrift 

mogen ontvangen, onderstaande links staan daarin vermeld. De Transitie GR Sociaal 

Drechtsteden heeft in hun nieuwsbrief de onderstaande link vermeld. 

 
Groeiagenda informatiebijeenkomst Werken en Economie via: 
https://www.youtube.com/watch?v=i_epg732o_I 

Alle presentaties van deze bijeenkomst kunt u teruglezen via: 
https://www.drechtsteden.nl/mediatheek/informatiebijeenkomsten 

Voor meer informatie over het vlugschrift : groeiagende@dordrecht.nl 

 
Transitie GRD workshops inclusief presentaties via de nieuwe website:  
https://sociaaldrechtsteden.nl/officiele-stukken/ 

Meer informatie over deze bijeenkomst is te lezen in nieuwsbrief 3  Transitie GR 

Sociaal Drechtsteden, deze is via de griffiers verspreid. Voor meer informatie kunt u 

terecht bij : transitiesociaal@drechtsteden.nl 

 

Komende week is Dorien niet bereikbaar, vanwege vakantie, maar Els uiteraard 
wel. 

 
  De volgende weekbrief verschijnt op 20 mei of eerder als er bijzonderheden te 

melden zijn.  
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