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Woensdag 18 december Agendacommissie  
Vergadering  

Agendacommissie in Zwijndrecht 
De Agendacommissie vergadert woensdag van 18.00 tot 19.00 uur in het 
gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3. 
De agenda en stukken staan in het raadsinformatiesysteem. 
 

Ingediende vragen artikel 39 RvO  
- Vragen van Fractie PHILIPPO n.a.v. ingekomen stuk 12 Drechtraad 3 

december 2019 
U vindt de ingediende vragen op de website van de Drechtraad bij de 
Politieke-vragen  
 

Indeling Drechtstedendinsdagen in 2020 
In aanvulling op de eerder met u gecommuniceerde data voor de 
Drechtstedendinsdagen in 2020 informeren wij u dat het Presidium van de 
Drechtraad de onderstaande indeling heeft vastgesteld voor de 
Drechtstedendinsdagen in 2020: 
 
14 januari    Beschikbaar voor thema-/inspiratiebijeenkomst Groeiagenda 
4 februari:    Beschikbaar voor thema-/inspiratiebijeenkomst Groeiagenda 
3 maart:      Drechtstedendinsdag 
7 april:         Beschikbaar voor thema-/inspiratiebijeenkomst Groeiagenda 
6 mei:        Reservedatum i.v.m meivakantie 
2 juni:          Drechtstedendinsdag  

(begroting 2021 in carrousel Bestuur & Middelen) 
7 juli:           Drechtstedendinsdag (Drechtraad algemene beschouwingen) 
1 september:  Beschikbaar voor thema-/inspiratiebijeenkomst Groeiagenda 
6 oktober:        Drechtstedendinsdag 
3 november:      Beschikbaar voor thema-/inspiratiebijeenkomst Groeiagenda 
1 december:     Drechtstedendinsdag (2e bestuursrapportage) 

Dit betekent dat er alleen carrousels en Drechtraadvergaderingen zijn  
op 3 maart, 2 juni, 7 juli, 6 oktober en 1 december 2020, tenzij er 
dringende redenen zijn om een extra bijeenkomst te plannen op één 
van de andere data. 
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Persberichten 

- Persuitnodiging woensdag 11 december minister-president Rutte 
bezoekt de Drechtsteden. 

 
U vindt het persbericht op de Lijst ingekomen stukken. 
 
Veranderingen publiceren vergaderingen Drechtraad, ingekomen 
stukken, politieke vragen etc. 
  
Voor de veranderingen verwijzen wij u graag naar ons weekbericht van 5 
december 2019.  
 
Mocht u problemen hebben met inloggen op het Raadsinformatiesysteem 
Drechtraad van GO of in de app, of bent u uw wachtwoord vergeten en is 
het niet mogelijk om zelf een nieuw wachtwoord aan te maken? 
 
Wij zijn voor vragen bereikbaar via regiogriffie@drechtsteden.nl op 
maandag tot en met donderdag. 

Meer informatie over het downloaden van de app kunt u teruglezen in het 
weekbericht van 29 augustus 2019. 

 
 
 

Drechtsteden in de media  
Algemeen 

 
https://www.linkedin.com 
https://twitter.com 
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https://www.078.nu 
 
 

 
https://twitter.com/bencorino 
 

 
Sociaal 

 
https://www.ad.nl/dordrecht 

 
Weekbericht Drechtraad  

Regiogriffie Drechtsteden, pagina 4 van 6 
 

 

https://www.078.nu/nieuws/onderzoek-onder-inwoners-drechtsteden-naar-wat-een-wethouder-succesvol-maakt/
https://twitter.com/bencorino
https://www.ad.nl/dordrecht/sociale-dienst-mag-niet-meer-appen-met-clienten%7Ea0f8c3ab/


 
Wonen 

 
https://twitter.com 
 

 
https://www.binnenlandsbestuur.nl 
 
 
Bereikbaarheid  
 

  
https://twitter.com/DrechtstedenReg 

 

Weekbericht Drechtraad  
Regiogriffie Drechtsteden, pagina 5 van 6 

 
 

https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1203252337999065088
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/innovatie-is-geen-garantie-voor-waardering.11646943.lynkx
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1203254051443499008


 
https://www.dordrecht.net 
 

 

 
https://twitter.com 
 
Werken/economie 
 

 
https://twitter.com 
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