
De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad 
op dinsdag 6 juli 2021 om 19:00 uur in de ONDER VOORBEHOUD VAN DE DAN GELDENDE 
CORONA MAATREGELEN De voorzitter, de heer A.W. Kolff, nodigt de leden van de Drechtraad uit 
voor de openbare vergadering van de Drechtraad op 6 juli vanaf 19:00 uur. Vanavond zijn de 
Algemene Beschouwingen. * De volgorde van sprekers zal aan het begin van de bespreking door 
loting worden bepaald. * Zowel in 1e als in 2e termijn zijn interrupties mogelijk. De griffier en voorzitter 
zullen de spreektijden strak hanteren. De vergadering van de Drechtraad vindt fysiek plaats in 
Partycentrum "De Lockhorst", Sportlaan 1 te Sliedrecht. GEEN PUBLIEK ! De vergadering is digitaal 
te volgen via livestream op de website https://drechtsteden.notubiz., Extern.

OPENING
Opening en vaststellen concept-agenda

Vragenkwartier

Mededelingen

Vaststellen concept-verslag Drechtraad van 2 maart 2021 en 6 april 2021

Vaststellen lijst ingekomen stukken Drechtraad 6 juli 2021

HAMERSTUKKEN
Accountantscontrole 2022

BESPREEKSTUKKEN
Jaarstukken 2020 GR Drechtsteden - Voorstel

Voorstel
De Drechtraad voor te stellen om:
1. Kennisnemen van het accountantsverslag (nog niet beschikbaar).
2. Kennisnemen van de reactie van het Drechtstedenbestuur op het accountantsverslag 
(nog niet beschikbaar).  
3. Vaststellen van de concept-jaarstukken 2020 GRD.
4. Vaststellen van de voorgestelde gemeentelijke bijdragen 2020.

1e bestuursrapportage 2021 GR Drechtsteden - Voorstel

Voorstel
De Drechtraad voor te stellen om:
1. Vaststellen van de 1e bestuursrapportage 2021.
2. Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijzigingen.
3. Vaststellen van de voorgestelde gemeentelijke bijdragen.
4. Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 750.000 om het 
Dienstengebouw geschikt te maken voor het verlengde gebruik en om te voldoen aan de 
wet- en regelgeving rondom ARBO en het verplichte energielabel (zie pagina 54 van de 
bestuursrapportage).

Primaire begroting 2022 - Voorstel



Voorstel
De Drechtraad voor te stellen om:
1. Akkoord gaan met het actualiseren van de verdeelsleutels voor de gemeentelijke 
bijdragen voor Participatie en WMO 2015
2. Vaststellen van de primaire begroting 2022
3. Vaststellen van de gemeentelijke bijdragen voor 2022
4. Kennisnemen van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025
5. Beschikbaar stellen van een krediet van € 250.000 voor reguliere ICT-investeringen van 
de Sociale Dienst Drechtsteden

SLUITING
Rondvraag en sluiting


