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Het weekbericht  zal niet meer elke week verschijnen, maar 2-wekelijks of als we 
u willen informeren over actuele zaken. 
 
Extra: Dinsdag 23 februari 19:00 uur digitaal uitleg en bespreken ICT budget 
voorstel ter voorbereiding Carrousel 2 maart! 
Extra digitale bijeenkomst op dinsdag 23 februari 19:00 uur voor een toelichting op- en 

gelegenheid tot - vragen over het voorstel budget ICT.  

De Drechtraad heeft in 2018 de ICT strategie vastgesteld en nu ligt er een voorstel 

voor om te komen tot realisatie ervan, waarvoor een extra bijeenkomst voor 

achtergrond informatie en volop gelegenheid om vragen te stellen. De bedoeling is dat 

alle betrokken ambtenaren en de portefeuillehouder hierbij aanwezig zullen zijn.  

 
Het voorstel zelf komt op 4 februari in de DSB bestuursvergadering aan de orde, 

waarna het voorstel naar de Drechtraad kan. Gelet op het beperkte aantal 

Drechtraadsvergaderingen dit jaar is nu de extra avond belegd in de voorjaarsvakantie;  

met alleen het agendapunt ICT budget raadsvoorstel. Vooral bedoeld voor degenen die 

tevens in de Carrousel op 2 maart aanwezig zullen zijn bij de behandeling van dit 

Drechtraadsvoorstel De inschatting is dat iedereen kan, gelet op het gegeven dat op 

vakantie gaan momenteel wordt afgeraden in deze Coronatijd. 

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

tijd en aandacht te kunnen hebben voor het voorstel door deze extra bijeenkomst, 

zodat dan na de behandeling in de Carrousel op 2 maart, in de 

Drechtraadsvergadering van 2 maart het besluit genomen kan worden en daarmee de 

voortgang kan worden gewaarborgd.  

Mocht onverhoopt blijken dat het nemen van het besluit op 2 maart niet haalbaar is dan 

is er een escape gevonden door op dat moment een extra Drechtraadsvergadering op 

6 april in te lassen, voorafgaand aan de Groeiagenda die dan op de agenda staat. U 

ontvangt nog het precieze programma en het voorstel via de GO app kort na 4 februari. 
Aanmelden voor de bijeenkomst op 23 februari a.s. kan via 
regiogriffie@drechtsteden.nl. Na aanmelding ontvangt u een link voor MS Teams. 
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De Drechtdinsdagen 
Was oorspronkelijk de bedoeling om de naast de geplande Drechtraads-vergaderingen 

met Carrousel(s) de overige dinsdagen voor de Groeiagenda in te zetten, nu is met de 

Agendacommissie afgesproken dat zij elke maand in hun vergadering bekijken hoe de 

Dinsdagavonden het beste benut zullen gaan worden. Hierover heeft de regiogriffier 

dan van te voren overleg met de organisatie van de Groeiagenda, maar ook met 

Bureau Drechtsteden. Het voornemen is om de dinsdagen allen te gaan benutten om u 

allen mee te nemen, te informeren, maar ook om van gedachten te kunnen wisselen in 

het proces van de transitie naar een andere gemeenschappelijke regeling. Hierover 

hopen we meer te kunnen melden over een paar weken. De bedoeling is om meer 

gezamenlijk op te trekken dan in eerste instantie gedacht. Het verzoek is dan ook om 

de dinsdagavonden in uw agenda in ieder geval vrij te (blijven) houden. 

 
Digitaal vergaderen voorlopig nog via Teams 
Zoals het er nu naar uitziet zal de Drechtraadsvergaderingen van 2 maart nog weer 

digitaal plaats gaan vinden. We hopen dat het mogelijk gaat worden om voor de zomer 

nog weer eens fysiek bijeen te komen, maar dat is nog geheel onduidelijk. Mocht fysiek 

een optie zijn na 2 maart, dan zullen we bij u van te voren peilen of daar dan (nog) 

bezwaren tegen zijn.  

 
Groeiagenda 2 februari 19:30 – 21:00 uur via Teams 
Als het goed is heeft u een uitnodiging ontvangen voor de informatiebijeenkomst van 2 

februari. Aanmelden via  groeiagenda@dordrecht.nl 

 

Zoals onder het kopje Drechtstedendinsdagen is aangegeven zullen we vanuit de 

regiogriffie meer betrokken worden bij deze avonden, zo ook zal er wat breder 

meegedacht gaan worden over hoe u en alle raadsleden het beste geïnformeerd 

kunnen gaan worden dit jaar en hoe u toch ook enige inbreng daarop kunt hebben. 

Naast de agendacommissie zullen we dit soort aangelegenheden tevens met de 

griffiers bespreken.  

 

Ingediende vragen  
- De PVV heeft vragen gesteld over de schuldhulpverlening voor zelfstandig 

ondernemers.  
Omdat het om een regionaal belegde taak gaat (schuldhulpverlening) en de beantwoording 

dus via de regionale portefeuillehouder vanuit het DSB loopt zijn de vragen op de Lijst 

ingekomen stukken gezet voor de Drechtraad van 2 maart.U vindt de ingediende vragen ook 

bij de politieke vragen op de website van de Drechtraad 
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