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We hopen dat u allen nog gezond bent en een goede zomer heeft gehad. 

Het komt nu dichter bij, de laatste Drechtraadsvergadering tenminste als alles verloopt 

zoals uitgedacht. Als Drechtraad heeft u nog een aantal besluiten te nemen, naast de 

lokale besluiten. 

 
Dinsdag 7 september 19:00 uur via Teams– Informele Themabijeenkomst 

'Kostenverdeelsleutel' 

Er komt een raadsvoorstel naar de Drechtraad na deze bijeenkomst over dit 

onderwerp. De behandeling hiervan is 5 oktober in de Carrousel die uiteraard 

uitgezonden wordt. De bijeenkomst op 7 september wordt niet uitgezonden, maar is 

wel via Teams terug te kijken. Per abuis staat er een link in de nieuwsbrief.  

U kunt allemaal aansluiten via Teams, u bent al toegevoegd.  

https://drechtraad.drechtsteden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst-

BBC-Kostenverdeelsleutel-SDD/2021/07-september/19:00 

 
Dinsdag 5 oktober 19:00 uur – Carrousel Sociaal/Middelen of Integraal? 
Het  is heden nog niet duidelijk of het beter is om afzonderlijke Carrousels te houden, 

of een Integrale Carrousel. De Agendacommissie zal zich daar nog over buigen op 

basis van de daadwerkelijk binnengekomen raadsvoorstellen. 

Het streven is dat 7 december de laatste Drechtraad is. De voorkeur is dan om 

daarnaast geen onderwerpen in een Carrousel aan de orde te laten komen.  

 

Dinsdag 2 november Inspirerende regiobijeenkomst van 17:00 – 22:00 uur 
De bedoeling was om elk kwartaal een inspirerende regiobijeenkomst te organiseren, 

nu is het zover. Binnenkort ontvangt u het programma, de algemene uitnodiging vindt u 

bij de ingekomen stukken. .  

 

Woensdag 23 september  
Agendacommissie en de Auditcommissie 
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Dinsdag 5 oktober Drechtraad 20:15 uur? 
De aanvangstijd hangt af van de Carrousel(s), maar het zal niet veel later zijn is de 

inschatting.  
 

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

 

Het volgende weekbericht verschijnt 23 september of eerder als er 
bijzonderheden te melden zijn. 

https://drechtraad.drechtsteden.nl/Documenten/Ingekomen-stukken

