
                         Regiogriffie

Verslag vastgesteld middels schriftelijke ronde november 2021
van de vergadering van de Agendacommissie Drechtraad op 17 november 2021 via 
MS teams

Aanwezig: leden:
dhr. P.Boudewijn voorzitter
dhr. R.W. Philippo Hardinxveld-Giessendam
mevr. M.C.G. Gommans-Dane Hendrik-Ido-Ambacht
dhr. A. Ouwerkerk Hendrik-Ido-Ambacht 
dhr. C. Moorman Zwijndrecht
mevr. K.E. Middelkoop-van den Adel Papendrecht
dhr. W.H. Blanken Sliedrecht
dhr. J.A. Meerkerk Hardinxveld-Giessendam 

 
Ondersteuning:
dhr. N, Van Mourik regiosecretaris
mevr. A.E.T Wepster regiogriffier
mevr. T.M.E. Petersen medewerker regiogriffie

Afwezig:           
dhr. R.B. de Munck Sliedrecht
dhr. J.L. van Erk Papendrecht 

1. Opening, mededelingen en vaststelling van de concept-agenda van 17 november 2021
De voorzitter opent de vergadering meldt de berichten van verhindering. De heren de Munck en 
Van Erk zijn afwezig

2. Concept-verslag Agendacommissie van 22 september 2021
Het concept-verslag van de Agendacommissie van 17 november wordt ongewijzigd vastgesteld.
Er zijn geen actiepunten.

3. Terugblik Drechtstedendinsdag van 5 oktober 2021
Er zijn geen bijzonderheden te melden. Er was een goede voorbereiding voor de carrousel Sociaal
door de aparte bijeenkomst voorafgaand in september waardoor de carrousel sociaal kort was. 

4. Programma Drechtstedendinsdag 7 december 2021
Besluit: De carrousel Bestuur & Middelen wordt een agendapunt tijdens de Drechtraad, wel
met een technische ronde voorafgaand tot 2 december 12 uur.
Besluit : 
17:30 tot 18:00 uur Inloop voor alleen Drechtraadleden
18:00 tot 19:50 uur Diner
20:00 uur Drechtraad

Besluit : de agenda voor de Drechtraad van 7 december 2021 wordt als volgt vastgesteld:
1. Opening en vaststelling Agenda

2. Mededelingen

3. Vaststellen concept verslag Drechtraad 5 oktober 2021 

4. Vaststellen Lijst ingekomen stukken Drechtraad 7 december 2021

5. Raadsvoorstel : Intrekking : Dit voorstel betreft een intrekkingsbesluit, waarbij een drietal door 

de Drechtraad vastgestelde regelingen wordt ingetrokken

6. Tweede Burap incl. technische vragen

7. Rondvraag / Sluiting



      
Besluit: Stemmen Tweede Burap : via hand opsteken, geen stemkastjes gebruiken.
Besluit: Tijdens agendapunt : Rondvraag/Sluiting : Uitreiking van het 1e exemplaar van het boek 
over de Drechtraad door de heer Kolff aan de heer Schurink met de daarbij behorende toespraken 
door de heer Kolff en de heer Schurink en speech namens de Drechtraadleden door Peter 
Boudewijn. 
Besluit: Ieder Drechtraadlid, Plv. Lid, DSB lid ontvangt thuis een exemplaar van het boek met 
een bloemen cadeau bon. 

5. Vooruitblik Drechtstedendinsdagen komende periode / bestuurlijke planning
Alleen de tweede Burap staat nog op de planning.

6.          Mededelingen uit DSB
De heer van Mourik heeft geen toelichting over de jaarrekening 2021: Er komt eerst de mogelijkheid
voor de zeven gemeenten om een zienswijze in te dienen, dat zal halverwege 2022 zijn. Tegelijk met
de P&C Cyclus.

7. Rondvraag en sluiting
De heer Philippo zegt dankt de griffie voor de ondersteuning de afgelopen jaren. De voorzitter dankt 
de aanwezigen voor hun komst en bedankt de griffiemedewerker en de griffier voor de 
voorbereiding altijd, niet alleen voor de Agendacommissie maar ook voor de Carrousels en andere 
gremia. 

            Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
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