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Dinsdag 4 februari 2020 

Drechtstedendinsdag in Papendrecht 
Op dinsdag 4 februari is de eerstvolgende Drechtstedendinsdag in het 
gemeentehuis van Papendrecht. Het volledige programma van deze avond staat in 
de app van GemeenteOplossingen en op de website van de Drechtraad bij de 
'Drechtstedendinsdag avond gedeelte' van 4 februari en bij de 'thema en 
inspiratiebijeenkomst' van 4 februari 2020. 
 
De avond begint om 18:00 uur met een gezamenlijk buffet. 
 
Daarna is er om 19:00 uur een half uur gelegenheid voor fractieoverleg. 
Om 19:30 uur start het inhoudelijke programma met onderwerpen uit de 
Groeiagenda. 
Vanaf 19:30 uur wordt u door portefeuillehouder Flach bijgepraat over de 
Regiodeal. 
Op 27 november 2019 is de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem 
ingediend, samen met de provincie Zuid-Holland. Onze propositie 
bestaat uit de volgende uitgewerkte pijlers; Human Capital, Innovatie 
en Oevers. Tijdens dit thema uur vertelt de heer Flach u meer. 
 
Om 20:30 uur neemt de heer Burggraaf u mee in de vorderingen van de 
bestuurlijke werkgroep Economie en Werken. 
Tijdens deze themabijeenkomst vertelt de heer Burggraaf u, aan de hand van drie 
recente praktijkvoorbeelden, hoe regionaal samen met onze instrumenten 
(ROM-D, DEAL en de Economic Board Drechtsteden) invulling wordt gegeven aan 
de promotie en regionale programmering van werklocaties en hoe 
bedrijfsinvesteringen in de regio landen. Daarbij komen de ondernemers aan het 
woord over hun ervaringen en wat die samenwerking oplevert. 
 
Daarna geeft portefeuillehouder Baggerman vanaf 21:30 uur inzicht in de 
vorderingen op het gebied van Bouwen en Wonen. 
De regionale woonvisie is uitgewerkt in zeven lokale paragrafen. Er is een 
analyse gemaakt van deze zeven paragrafen en deze is naast de 
groeiambitie gelegd. Tijdens dit thema uur krijgt u een presentatie en wordt u 
meegenomen in de laatste stand van zaken over de woningbouwplannen. Het gaat 
daarbij over de gerealiseerde woningen en de toekomstige ontwikkelingen. Tijdens 
dit thema uur zal tevens een adviseur van het ministerie van BZK aanwezig zijn om 
met u het gesprek te voeren over de versnelling van de woningbouwplannen. 
 
Uitrijkaarten Drechtstedendinsdag 3 maart 2020 voor de parkeergarage de 
Meent: 
Ook deze keer zijn er voor raadsleden weer uitrijkaarten beschikbaar. Deze zijn op 
dinsdagavond 4 februari verkrijgbaar bij Dorien Petersen van de Regiogriffie. 
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Beantwoording Politieke vragen 
- Beantwoording van de vragen van de heer Van der Net (VVD) over 
statushouders 

U vindt de beantwoording bij de politieke vragen op de website van de Drechtraad. 
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