
                         Regiogriffie

Concept verslag
van de vergadering van de Agendacommissie Drechtraad op 23 juni 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.L. van Erk Papendrecht 

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

Afwezig: dhr. R.B. de Munck Sliedrecht
dhr. T. Stam Alblasserdam
dhr. J.A. Meerkerk Hardinxveld-Giessendam          
mevr. M. Nijhof           Dordrecht

1. Opening, mededelingen en vaststelling van de concept-agenda
 De voorzitter opent de vergadering en meldt de berichten van verhindering : de heren Stam, 
Meerkerk en De Munck zijn afwezig en mw. Nijhof is afwezig.

2. Concept-verslag Agendacommissie d.d. 19 mei 2021
Het concept-verslag van de Agendacommissie van 19 mei 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Terugblik Drechtstedendinsdag van 1 juni 2021
De heer Flach neemt de taken over van de heer Verheij die op 1 juni bekend maakte zijn taken als
wethouder in Alblasserdam per direct neer te leggen. 

4. Programma Drechtstedendinsdag 6 juli 2021
De concept agenda voor de Drechtraad van 6 juli wordt vastgesteld 
Het tijdschema is de vorige keer ook besproken in de Agendacommissie en op 
17 juni aangepast in het Presidium. 
Afspraken: 

           Mogelijkheid om de woordvoeringen van te voren in te dienen via de regiogriffie
           Geen borrel/nazit na afloop van de Drechtraad
           Geen alcohol tijdens de Drechtraad
           Wel hapjes en drankjes tijdens de Drechtraad, aan tafel geserveerd

5. Vooruitblik Drechtstedendinsdagen komende periode / bestuurlijke planning
Nieuw lid DSB de heer Paans, wegens vertrek van de heer Verheij. De heer Paans zal op 29 juni in 
de gemeenteraad van Alblasserdam worden voorgedragen waarna op 6 juli het besluit zal worden 
genomen. 
Op 2 november a.s. zal de eerste kwartaalbijeenkomst plaatsvinden, dit zal worden georganiseerd 
door de gemeente Dordrecht.

6.        Mededelingen uit DSB
Afscheid op 7 december 2021. Er is een feestcommissie in het leven geroepen met daarin leden van 
het Presidium, de heren Kruijff, Moorman, Boudewijn, Bijderwieden en Van Verk.

7. Rondvraag en sluiting
Afspraak: geen agendacommissie in juli en augustus. Niets meer aan de orde zijnde sluit de 
voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is op 22 september.


