
                         Regiogriffie

Concept verslag
van de vergadering van de Agendacommissie Drechtraad op 19 mei Via MS Teams

Aanwezig: leden:
dhr. P.Boudewijn voorzitter
dhr. T. Stam Alblasserdam 
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

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. W.H. Blanken Sliedrecht
mevr. M. Nijhof           Dordrecht
dhr. J.A. Meerkerk Hardinxveld-Giessendam 
dhr. J.L. van Erk Papendrecht 

1. Opening, mededelingen en vaststelling van de concept-agenda
           De voorzitter opent de vergadering en meldt de volgende afmeldingen:
           Mevrouw Nijhof  en de heren De Munck, Blanken, Meerkerk en Van Erk.

2. Concept-verslag Agendacommissie d.d. 28 april 2021
Het concept-verslag van de Agendacommissie van 28 april 2021 is akkoord met de opmerking dat in 
het verslag is vermeld dat in het weekbericht alle links naar alle presentaties van alle bijeenkomsten 
op 6 april staan. Er ontbreekt een presentatie van de bijeenkomst transitie GR Sociaal. De 
regiogriffier informeert hiernaar en zal zorgen dat deze presentatie alsnog wordt gepubliceerd.
De heer Van Mourik geeft aan dat er ná 25 mei maar vóór 2 juni een Raadsinformatiebrief wordt 
verzonden met daarin een toelichting op de uitgangspunten zoals deze in januari en februari zijn 
behandeld en de transitiekosten.
De actie lijst is leeg.

3. Programma Drechtstedendinsdag 1 juni 2021
Het programma van beide carrousels wordt vastgesteld. Na afloop van de carrousels is er een 
bijeenkomst met gelegenheid tot het stellen van technische vragen over het GR voorstel dat naar alle 
raden is gegaan.
Besluiten:  Beide carrousels van 19:00 tot 20:00 met evt. uitloop naar 20:30 uur. 
Start bijeenkomst technische vragen om 20:30 uur zodat ook echt álle raadsleden erbij aanwezig
kunnen zijn.
De regiogriffier neemt contact op met de organisatie met het verzoek de begin tijd van 20:00 uur
naar 20:30 te verplaatsen.

4. Vooruitblik Drechtstedendinsdagen komende periode / bestuurlijke planning
Besluiten: 
Het tijdschema voor de algemene beschouwingen is akkoord. 
Net als vorig jaar worden de woordvoerders via het weekbericht en per mail uitgenodigd om een
week van te voren hun woordvoeringen voor de algemene beschouwingen in te leveren bij de griffie.
Iedereen krijgt op 6 juli nog twee minuten de tijd om de kernboodschap weer te geven waar het
DSB dan direct op kan reageren



      

5.        Mededelingen uit DSB
Nico geeft een mondelinge toelichting op de DSB vergadering
De Tonk Regeling is besproken, de gemeenten gaan de voorlichting intensiveren om royaal te 
kunnen bij de uitvoering. 

De bevoegdheden regeling Bijzonder Overleg Transitie is vastgesteld. De Bijzondere 
Ondernemingsraad gaat het transitieproces begeleiden. In het BORT vertegenwoordigt de heer Post 
de Gemeente Dordrecht en de heer Van Mourik de GRD. 

Een aantal rechtspositionele aspecten is aan het bestuur voorbehouden en de portefeuillehouder, de 
heer Spek, zal waar het over de rechtspositionele aspecten gaat, optreden namens het Dagelijks 
Bestuur in het overleg met de ondernemingsraad. 

6. Rondvraag en sluiting
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter alle aanwezigen en sluit de voorzitter de 
vergadering.
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