
                         Regiogriffie

Concept verslag vergadering Agendacommissie Drechtraad op 22 september 
2021 via MS Teams

Aanwezig: leden:
dhr. P.Boudewijn voorzitter 
 

dhr. A. Ouwerkerk Hendrik-Ido-Ambacht 
dhr. C. Moorman Zwijndrecht
mevr. K.E. Middelkoop-van den Adel Papendrecht
dhr. J.L. van Erk Papendrecht 
dhr. R.B. de Munck Sliedrecht
dhr. C.W. Timmers Hendrik-Ido-Ambacht
Ondersteuning:
dhr. N, Van Mourik regiosecretaris (afwezig)
mevr. E. Boers regiogriffier

Afwezig: dhr. R.W. Philippo Hardinxveld-Giessendam
dhr. W.H. Blanken Sliedrecht
dhr. J.A. Meerkerk Hardinxveld-Giessendam          
mevr. M. Nijhof    Dordrecht

         mevr. M.C.G. Gommans-Dane Hendrik-Ido-Ambacht

1. Opening, mededelingen en vaststelling van de concept-agenda
De voorzitter opent de vergadering en meldt de berichten van verhindering: de heren Blanken, 
Phillipo en Meerkerk zijn afwezig van anderen is afwezigen is geen bericht ontvangen.  

2. Concept-verslag Agendacommissie d.d. 23 juni 2021
Het concept-verslag van de Agendacommissie van 23 juni wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Terugblik Drechtstedendinsdag van 6 juli 2021
Dit was sinds tijden de eerste fysieke vergadering. Kort maar krachtig het was goed, 3 leden van de 
agendacommissie waren hierbij niet aanwezig. Er kon gezegd worden wat men wilde zeggen is de 
teneur..

4. Programma Drechtstedendinsdag 5 oktober 2021
De concept agenda voor de Drechtraad van 5 oktober wordt vastgesteld.
De vergaderingen zullen weer digitaal plaatsvinden. De stukken van de auditcommissie gaan 
rechtstreeks naar de Drechtraad dezelfde avond, tenminste als de Carrousels het daar mee eens zijn. 
Als de carrousel vindt dat een stuk nog niet naar de Drechtraad kan, dan komt dit 7 december op de 
agenda van de Drechtraad als hamerstuk dan wel als besrpreekstuk.
Niet iedereen is blij dat de vergaderingen digitaal zijn.

5. Vooruitblik Drechtstedendinsdagen komende periode/ bestuurlijke planning
Op 2 november a.s. zal de eerste kwartaalbijeenkomst plaatsvinden, dit zal worden georganiseerd 
door de gemeente Dordrecht in het Energiehuis. De agendacommissie betreurt dat raadsleden, zoals 
bijvoorbeeld de agendacommissie, geen inbreng hebben bij de organisatie ervan. Er leeft zorg over 
of 2 november zal zijn zoals wel de bedoeling is. 
Dinsdag 7 december zal de laatste Drechtraadsvergadering plaatsvinden, fysiek in Landvast.

6.        Mededelingen uit DSB
Geen mededelingen.

7. Rondvraag en sluiting
De volgende vergadering is op 13 oktober en/of 7 november.
Het gevoelen van teleurstelling over het stoppen van de Drechtraad komt nog even aan de orde.


