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1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter: Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij deze Drechtraadvergadering van 2 maart 
2021. Ik wil alle aanwezigen, zowel in MS Teams als via de livestream, hartelijk welkom heten. Ik hoop, 
net als u allemaal, dat we in ieder geval voor de zomer ook weer fysiek bij elkaar kunnen komen en 
elkaar live kunnen spreken. Het is toch allemaal maar behelpen op deze manier. En tegelijkertijd ook 
mooi dat de techniek ons toelaat om toch te vergaderen in coronatijd en te zorgen dat we de nodige 
besluiten kunnen nemen. Voor nu dus nog even digitaal. Ik hoop dat het allemaal goed gaat met u, 
ondanks de grillige coronatijd die we moeten doormaken. We staan natuurlijk elke dag stil bij wat er 
allemaal in onze gemeenten gebeurt en in de samenleving met ondernemers, met verenigingen, met 
inwoners die het op dit moment allemaal zwaar hebben. Nogmaals, goed om weer bij elkaar te zijn. Ik 
ga in elk geval even de berichten van verhindering opnoemen. 
De voorzitter deelt mee wie er verhinderd zijn. 
In Sliedrecht heeft vanavond de bijzondere en openbare raadsvergadering plaatsgevonden voor de 
voordracht van een nieuwe burgemeester voor Sliedrecht. Een belangrijk moment natuurlijk voor de 
gemeente en ook voor de regio altijd mooi om weer een nieuwe collega te kunnen verwelkomen. Dat is, 
althans dat is de voordracht, de heer Jan de Vries, lid van het CDA, vakbondsman van het CNV. Hij 
heeft ook acht jaar in de Kamer gezeten voor het CDA en hij is ook Statenlid geweest in ons gebied. Hij 
komt, als ik het goed heb, uit de gemeente Molenlanden, dus hij is uit ons gebied afkomstig. Mooi dat 
Sliedrecht een kroonbenoemde burgemeester tegemoet kan zien in de komende weken. Vanaf deze 
plek ook namens ons allen de felicitaties in zijn richting. 
Zoals te doen gebruikelijk begin ik met de presentielijst en dan ga ik de gemeenten af op alfabetische 
volgorde. Dan begin ik bij Alblasserdam.
Dan begin ik met te kijken of het Drechtraadslid Brasser aanwezig is.
De heer Brasser: Ja, aanwezig.
De voorzitter: Hartelijk welkom. De heer Van Krimpen, die heb ik al gezien.
De heer Van Krimpen: Aanwezig.
De voorzitter: Dank. Dan Van ’t Zelfde.
De heer Van ’t Zelfde: Aanwezig.
De voorzitter: Mooi, welkom. De heer Pardo Kruidenier.
De heer Pardo Kruidenier: Aanwezig.
De voorzitter: Aanwezig, ik zie u ook in beeld. Drechtraadslid Dekker.
De heer Dekker: Aanwezig.
De voorzitter: Ja, welkom. En Sterrenburg.
De heer Sterrenburg: Aanwezig.
De voorzitter: Ook aanwezig. Welkom. Dan vanuit Dordrecht mevrouw Nijhof. Die zag ik volgens mij al 
zitten.
Mevrouw Nijhof: Ja, present.
De voorzitter: Ja, present. Dan de heer Van der Net. 
De heer Van der Net: Ik ben er ook.
De voorzitter: Op zijn vaste plekje op zolder. Welkom. De heer Van der Kruijff. Die heb ik volgens mij 
ook al gezien.
De heer Van der Kruijff: Ja, ook aanwezig.
De voorzitter: Welkom. De heer Tiebosch. Die is er volgens mij ook. Ik zie hem niet en ik hoor hem ook 
niet maar hij is volgens mij wel in de vergadering.
De heer Tiebosch: Present.
De voorzitter: Ja, de heer Tiebosch, welkom. Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Aanwezig.
De voorzitter: Ook welkom. Dan de heer Veldman.
De heer Veldman: Aanwezig.
De voorzitter: Ook aanwezig. De heer Van Leeuwen. Die is er denk ik niet. Die was in de 
Raadsvergadering ook afwezig vanwege een gezondheidssituatie. Dan de heer Portier.
De heer Portier: Aanwezig.
De voorzitter: Die is aanwezig. Hartelijk welkom. Mevrouw Stolk. Die wordt vervangen door de heer 
Wisker zie ik. Welkom. Mevrouw Koene heb ik ook gezien.
Mevrouw Koene: Ja, ik ben er.
De voorzitter: En mevrouw Jager. En dan zie ik ook nog zitten, hij staat niet op mijn lijstje maar ik zie 
hem wel zitten, de heer Van Verk.
De heer Van Verk: Ja, dat klopt.
De voorzitter: Met een prachtige bloem op de achtergrond, of wat het ook is. Het is in elk geval qua 
kleur van toepassing zal ik maar zeggen. Dan gaan we naar Hardinxveld-Giessendam. Dan kom ik bij 
de heer Fijnekam. 
De heer Fijnekam: Ja, present.
De voorzitter: Hartelijk welkom. Van den Berg.
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De heer Van den Berg: present.
De voorzitter: Welkom. Aan de Wiel zou er niet zijn. Dan kom ik bij De Jager-Volker. 
De heer Van Verk: Die is afwezig.
De voorzitter: Afwezig. De Ruiter is ook afwezig. Die wordt vervangen door de heer Van Zessen. Die 
heb ik wel gezien.
De heer Van Zessen: Aanwezig.
De voorzitter: Ja. De heer Philippo zou er ook niet zijn. Dan ga ik naar Hendrik-Ido-Ambacht. De heer 
Boudewijn, onze vicevoorzitter.
De heer Boudewijn: Ik ben er.
De voorzitter: Ja. Mol. Niet aanwezig. Mevrouw Van der Hee.
Mevrouw Van der Hee: Aanwezig. 
De voorzitter: Aanwezig. Ouwerkerk. Niet aanwezig. Mevrouw Gommans. Ook niet aanwezig. Van der 
Wulp.
De heer Van der Wulp: Aanwezig.
De voorzitter: Aanwezig. Struik. Niet aanwezig. Scheurwater.
De heer Scheurwater: Ja, aanwezig.
De voorzitter: Ja, ik zie u goed in beeld. En dan tot slot de heer Doevendans. 
De heer Doevendans: Aanwezig.
De voorzitter: Ook aanwezig. Dan gaan we naar Papendrecht. Dan kom ik bij Drechtraadslid Stremler. 
De heer Stremler: Aanwezig. 
De voorzitter: Aanwezig. Welkom. Mevrouw Middelkoop.
Mevrouw Middelkoop: aanwezig.
De voorzitter: Aanwezig. Welkom. De Keijzer. Is afwezig. Nee aanwezig. Ik had u al lang gezien. U 
had dat prachtige koningskoppel op de achtergrond. Drechtraadslid Van Erk. 
De heer Van Erk: Aanwezig.
De voorzitter: Aanwezig. De heer Lammers.
De heer Lammers: Aanwezig.
De voorzitter: Die zit hier op iets meer dan anderhalve meter afstand van mij in de zaal. Mevrouw Van 
Es zie ik al in beeld.
Mevrouw Van Es: Aanwezig. 
De voorzitter: Welkom. Drechtraadslid Kosten. 
De heer Kosten: Aanwezig.
De voorzitter: Aanwezig. Welkom. Yildiz.
Mevrouw Yildiz: Aanwezig.
De voorzitter: Aanwezig. Ik zie ook Drechtraadslid Van Engelen staan, die voor zestien weken 
vervangt. 
Mevrouw Kruger: Die is niet aanwezig.
De voorzitter: Die is niet aanwezig. Waarvan akte. Dank mevrouw Kruger. Dan gaan we naar 
Sliedrecht. Ik vermoed dat heel veel Drechtraadsleden daar niet van zijn maar ik ga ze even langs. 
Visser.
De heer Visser: Ik wilde even melden dat ik er toch bij ben.
De voorzitter: Ja, ik zie u. Geweldig. Gefeliciteerd met uw aanstaande burgemeester. 
De heer Visser: Dank u wel. We zijn er blij mee.
De voorzitter: Daar moet natuurlijk de Minister van Binnenlandse Zaken en de Koning nog wat van 
vinden, maar u heeft uw werk gedaan zal ik maar zeggen. Gefeliciteerd. Blanken. Die is afwezig. 
Dunsbergen. Afwezig. Van der Plas. Bijderwieden. Ook niet gezien. Die is er niet.
De heer Van der Net: Die is er niet. De heer Ouwerkerk poogt om in de vergadering te komen. 
Misschien kan de techniek even kijken of hij uitgenodigd kan worden. 
De voorzitter: De techniek kijkt knikkend met ons mee dus dat gaat goedkomen. Dan ga ik naar de 
volgende. Jongeneel. Die zie ik ook niet in de vergadering. En De Munck. Dan is het tot nu toe de heer 
Visser die Sliedrecht vertegenwoordigt. Dan gaan we tot slot naar Zwijndrecht. Ik heb hem al gezien, de 
heer Moorman.
De heer Moorman: Aanwezig.
De voorzitter: Ja, welkom. Van Gemerden.
De heer Van Gemerden: Goedenavond.
De voorzitter: Goedenavond. Mevrouw Berg.
Mevrouw Berg: Aanwezig.
De voorzitter: Zie ik ook in beeld. Dan de heer Kreukniet. Die zie ik ook al. Welkom. 
De heer Kreukniet; Goedenavond.
De voorzitter: Mevrouw Schipper heb ik al gezien.
Mevrouw Schipper: Ja, goedenavond. Ik krijg van mevrouw Gommans bericht dat zij met meerdere 
Drechtraadsleden in een andere vergadering zit. Misschien kan daar ook even naar gekeken worden. 
Misschien dat er daarom een aantal missen.
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De voorzitter: Oké. Het valt me eerlijk gezegd niet tegen hoeveel we er missen. 
Mevrouw Schipper: Ik mis mevrouw Gommans sowieso.
De voorzitter: Als ze erbij kunnen komen zou dat natuurlijk mooi zijn. Daar gaat Clark mee aan de 
slag, om te kijken of ze uit die andere vergadering gevist kunnen worden. Mevrouw Schipper heb ik 
gezien. Hartmeijer heb ik nog niet gezien. De heer Slotema heb ik wel gezien.
De heer Slotema: Aanwezig.
De voorzitter: Ja, welkom. En tot slot Drechtraadslid Kroes. Die is volgens mij niet in de vergadering. Ik 
zie daar mevrouw Gommans binnenkomen, althans haar foto zie ik binnenkomen. Dan is er in ieder 
geval een soort van contact zullen we maar zeggen. 
Ik wil u melden dat zich nog een aantal wijzigingen heeft voorgedaan in de samenstelling van de 
Drechtraad. 
De Raad van Papendrecht heeft, dat heb ik net al even genoemd bij de presentielijst, op 21 januari 
jongstleden besloten de heer Van Engelen tijdelijk, voor de duur van zestien weken, aan te wijzen als 
vervanger van de heer Grimmius als lid namens GroenLinks. De heer Grimmius heeft in verband met 
ziekte en rouw verzocht gebruik te maken van tijdelijk ontslag. 
Verder heeft de Raad van Papendrecht besloten om mevrouw De Heer-van der Waal aan te wijzen als 
plaatsvervangend lid namens de PAB. 
De heer Tromp heeft afscheid genomen van de Drechtraad. In ieder geval vanaf deze plek veel dank 
aan de vertrekkende leden voor hun inzet de afgelopen jaren. En zeker ook een hartelijk welkom aan 
de nieuwe plaatsvervangers. 
Voordat we de agenda gaan vaststellen, de agendapunten zeven en acht, dat betreft het Regionaal 
Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024, en agendapunt acht Financiële effecten ICT verandert, 
worden vanuit de Carrousel van de agenda gehaald. Om dat even kort samen te vatten betekent dat 
dat het Beleidsplan Schuldhulpverlening terugkomt op 1 juni in de Drechtraadsvergadering. Dat wordt 
dus een extra Drechtraadsvergadering op 1 juni. En op 6 april komt terug het andere voorstel, dat is de 
Financiële effecten van ICT verandert. Er waren nog net iets te veel aspecten van deze voorstellen die 
toch nog besproken moeten worden en zodoende dat deze twee terugkeren op een later moment. 
Ik zie daar ook de heer Ouwerkerk zwaaien. 
Dat betekent dat we de agenda dus iets veranderen. Er stonden drie hamerstukken op. Dat wordt er 
één en dat is dus Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening Drechtsteden.
Ik kijk even in de chat of ik de agenda zo kan vaststellen. Ik zie dat de heer Van Verk in ieder geval een 
vraag heeft en mevrouw Koene ook. Mevrouw Koene, gaat uw gang.
Mevrouw Koene: Volgens mij is het zo dat we net met elkaar hebben afgesproken dat het 
Schuldhulpverhaal in juni op de agenda komt. 
De voorzitter: Dat heb ik ook zojuist gezegd.
Mevrouw Koene: Nee toch.
De voorzitter: Ja, dat heb ik net gezegd. Ik heb gezegd dat de Verordening Beslistermijn 
Schuldhulpverlening Drechtsteden nu als hamerstuk kan en het Regionaal Beleidsplan 
Schuldhulpverlening komt terug op 1 juni. 
Mevrouw Koene: Oké.
De voorzitter: En dan hebben we nog een voorstel, Financiële effecten ICT verandert, en dat gaat naar 
6 april. 
Mevrouw Koene: Oké, dan ga ik naar mijn bed.
De voorzitter: We zijn er nog niet helemaal, mevrouw Koene. Uw punt is in ieder geval helder maar we 
hebben allebei gelijk. Zullen we het zo maar samenvatten? De heer Van Verk.
De heer Van Verk: Wat een harmonie. 
De voorzitter: Dat is altijd belangrijk, de heer Van Verk.
De heer Van Verk: Ja dat klopt. Ik hoor u zeggen dat de Schuldhulpverlening naar 1 juni gaat en ik 
vraag me af waarom dat niet op 6 april meegenomen kan worden. De Commissie had eigenlijk een 
brede overeenstemming dat het vrijwel zeker een hamerstuk zou kunnen zijn. En om nou extra te gaan 
vergaderen op 1 juni, daar voel ik helemaal niks voor. 
De voorzitter: En dat terwijl u altijd zo graag vergadert, de heer Van Verk. 
De heer Van Verk: Ik ben helemaal gek op vergaderingen maar het moeten wel zinvolle vergaderingen 
zijn. 
De voorzitter: Ik zal u vertellen, u haalt me de woorden uit de mond. Het zou mijn voorstel ook zijn om 
het op één avond te plannen maar ik kreeg dit zo door vanuit de Carrousels. Ik kijk even of er bezwaar 
is om het Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024 ook op 6 april te behandelen. Ik hoor 
van de griffier dat er dan ook een Groeiagenda avond is, maar als u zegt er is nauwelijks discussie over 
dit punt en dat nemen we die avond mee, maar dat moeten we dan ter plekke op die avond natuurlijk 
wel waar maken met elkaar zeg ik dan. Ik kijk even in de chat of er iemand is die daar toch bezwaar 
tegen maakt. Vooralsnog niet. Laten we het maar doen. 6 april is het. En die Groeiagenda die groeit 
wel, dat is ook zo. We gaan 6 april deze twee stukken dan alsnog behandelen. Dat zou dan ook mijn 
voorstel zijn ten aanzien van de agenda. De heer Pardo Kruidenier zegt dat tijdens de Carrousel 6 april 
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nog niet bekend was. Dat klopt, dat is natuurlijk een extra vergadering daarmee geworden. Zullen we 
het zo doen, 6 april die twee voorstellen? Dan gaan we nu de agenda vaststellen voor vanavond, waar 
deze twee stukken af zijn. 

Besluit: De agenda wordt met de genoemde wijzigingen vastgesteld.

2. Vragenkwartier
De voorzitter: Er heeft niemand zich vooraf gemeld. Ik kijk even of er toch nog behoefte is aan een 
vraag. Zo niet, dan gaan we door naar agendapunt drie.

4. Mededelingen
De voorzitter: Ik heb een bijzondere mededeling. Een aantal weken geleden hebben we een nieuwe 
tijdelijk directeur secretaris van onze regio aangesteld, de heer Marco Wilke, voormalig 
gemeentesecretaris van Eindhoven, de in ieder geval voor het komende jaar het directeur 
secretariaatschap voor zijn rekening zou nemen. We waren blij met zijn komst. Hij heeft twee weken na 
zijn begin, dat heeft niets te maken met de inhoud van de functie, een burnout gekregen. Dat is 
natuurlijk voor hem persoonlijk buitengewoon droevig. Wij hebben hem daarbij zo goed en zo kwaad als 
het kon ondersteund en ontlast. Tegelijkertijd is de functie daarmee wel meteen precair geworden, want 
die moet wel op een goede manier worden ingevuld. We konden ons daar eigenlijk geen gaten in 
permitteren dus we hebben snel geschakeld en ik durf te zeggen een meer dan buitengewoon goede 
vervanger voor de heer Marco Wilke weten te vinden. Marco Wilke heeft de functie ook echt 
teruggegeven. Hij zegt ik ga deze klus uiteindelijk niet doen, ik moet nu aan mijn eigen herstel werken. 
Daar heeft hij natuurlijk groot gelijk in. We hebben de heer Nico van Mourik beschikbaar gevonden om 
vanaf gisteren, dus hij is één dag in dienst zal ik maar zeggen, deze functie te vervullen. Dat zal hij het 
komende jaar doen, in ieder geval tot 1 januari 2022. De heer Nico van Mourik is ook voor ons geen 
onbekende. Hij is voormalig gemeentesecretaris van Breda en heeft daarna ook nog gewerkt als 
directeur van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant en recentelijk, tot afgelopen 1 maart, heeft 
hij gewerkt als directeur van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant. Hij is afgelopen maandag 
met pensioen gegaan maar gaat al zijn kracht die hij in zich heeft, en dat is heel veel kan ik u zeggen, 
het komende jaar inzetten in onze regio. We zijn blij met zijn komst. De aanleiding is even vervelend 
maar we zijn erg blij dat hij er is. Hij is ook in de vergadering en het is misschien goed, Nico, als jij ook 
nog even kort iets over jezelf zegt, jezelf kenbaar maakt aan de leden van de Drechtraad, zodat zij ook 
kunnen zien wie jij bent. Nico, het woord is even kort aan jou. Ga je gang.
De heer Van Mourik: Fijn dat ik er vanavond bij mag zijn. De burgemeester heeft al wat gras voor mijn 
voeten weggemaaid. Ik ben inderdaad gisteren met pensioen gegaan. Dat is altijd het moeilijkste 
moment in je leven, dus ik heb besloten om dat moeilijke moment uit te stellen. Ik moet u zeggen dat de 
Drechtsteden mij niet onbekend zijn. Ik ben vijfenzestig jaar. Ik word op 18 april zesenzestig. Ik ben in 
Herwijnen geboren. Ik ben mijn carrière gestart in Hardinxveld-Giessendam in 1974. Ik ben toen naar 
de gemeente Beesd gegaan, naar de gemeente Kerkwijk gegaan, allemaal opgeheven gemeenten. Dat 
heeft u veel beter gedaan als waar ik gewerkt heb zal ik maar zeggen. Daarna naar Leerdam, daar heb 
ik ook gewoond. In Rotterdam zes jaar gewerkt. Daarna dertien jaar in Den Haag. In 2006 ben ik over 
de plas gekomen. Dat is het Hollands Diep voor westerlingen. Ik woon nu in Tilburg. Ik ben gelukkig 
getrouwd met Heleen. Ik heb twee kinderen. Eén woont er in Apeldoorn en één woont er in Hendrik-Ido-
Ambacht. Dat is in uw gebied zou ik willen zeggen. Ik ben ook opa van twee kleinkindjes dus daar ben 
ik ook af en toe te vinden. Ik zou het heel leuk vinden en prettig vinden om uw Raad en het DSB en de 
ambtelijke organisatie met alles wat in mij is de komende tien maanden te ondersteunen in het proces. 
U moet weten dat ik destijds Ronald Bandell goed kende en Arno Brok goed kende. Ik was altijd heel 
trots op de Drechtsteden. Dat heb ik ook uitgedragen. Daar keek ik met een zekere jaloezie in West-
Brabant naar. Maar ik vind het buitengewoon moedig dat u hebt besloten om het goede van de 
samenwerking te behouden en u in de structuur te willen aanpassen. Dat vind ik echt een klasse 
beslissing die u hebt genomen, een moeilijk besluit dat u hebt genomen, dat u zegt we passen de 
structuur aan en we gaan de samenwerking behouden. Toen de burgemeester en uw voorzitter mij 
belde ging dat overigens heel bijzonder. Hij belde mij ’s morgens om negen uur en zei zou je dit willen 
doen Nico? Ik zei ik sta er welwillend tegenover en ’s middags om vier uur belde hij en zei ik heb het 
rond jongen, je moet komen. Dus ik heb afgelopen vrijdag mijn afscheid gehad. Ik had twee dagen om 
te retiren en sinds gisteren ben ik begonnen. Ik ben zeer warm ontvangen en ik hoop u echt te kunnen 
dienen met alles wat in mij is. 
De voorzitter: Nico, dat is volgens mij een presentatie die staat als een huis. Het is eigenlijk wel echt 
heel bijzonder, dat durf ik hier wel te zeggen, dat wij op zo’n korte termijn iemand van het kaliber van 
Nico weer bereid hebben gevonden om ons het komende jaar bij te staan. Ik weet zeker dat hij met oog 
voor alle gemeenten in ons gebied en ook met oog voor alle medewerkers van de Gemeenschappelijke 
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Regeling aan de slag zal gaan. Daar ben ik buitengewoon blij mee. Nico, heel veel succes namens ons 
allen en welkom in ons gebied. 
Ik kijk even rond of er nog andere mededelingen zijn vanuit de vergadering. Ik heb ze niet. Ik kijk ook 
nog even naar de griffier. Nee. 

4. Vastellen concept-verslag Drechtraad van 1 december 2020
De voorzitter: Er zijn vooraf geen opmerkingen over het verslag binnengekomen. Ik kijk even of 
iemand het woord erover wil voeren. Dat is niet het geval. Dan stellen we daarmee het concept-verslag 
vast en dan is het daarmee geen concept meer. 

Besluit: Het verslag van de Drechtraad van 1 december 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Vastellen lijst ingekomen stukken
De voorzitter: Is er nog iemand die het woord over de ingekomen stukken wil voeren? Dat is niet het 
geval.

Besluit: De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

HAMERSTUKKEN

6. Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening Drechtsteden
De voorzitter: Het is al weer een tijdje geleden dat het voorstel is behandeld in de Carrousel. Daar is in 
ieder geval aangegeven dat het een hamerstuk kan zijn. Ik kijk even in de chat of er nog behoefte is 
van iemand om hier een stemverklaring bij af te geven. Ik zie dat daaraan geen behoefte bestaat. Dan 
kunnen we daarmee agendapunt zes formeel vaststellen. 

Besluit: De Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening Drechtsteden wordt vastgesteld.

9. Rondvraag en sluiting
De voorzitter: Is er iemand die nog iets heeft voor de rondvraag? Het is een korte vergadering 
vanavond. Toch fijn dat we met zovelen bij elkaar zijn gekomen. Dat is niet het geval. 
Dan wil ik u in ieder geval attenderen op de Drechtraadvergadering die we 6 april zullen hebben, 
waarbij de twee overgebleven stukken aan de orde zullen komen en natuurlijk de Groeiagenda ook 
gepland staat en de voortgang daarvan. 
Ik wil u ook attenderen op de Drechtstedendinsdag van 6 juli. Dat is nog wel even ver weg en we 
kunnen nog niet helemaal overzien hoe het er tegen die tijd aan toe gaat, maar de Agendacommissie 
heeft bedacht dat de jaarlijkse barbecue, indien dat corona-wise technisch gezien mogelijk is zeg ik er 
maar even bij, dan te houden in plaats van in september. We hopen natuurlijk allemaal dat dat op die 
manier doorgang kan vinden en dat we ook tegen die tijd weer fysiek bij elkaar kunnen komen. 
Als er verder niets is voor de rondvraag dan wil ik u allemaal heel hartelijk danken voor uw 
aanwezigheid en u een goede avond toewensen en in deze grillige tijd vooral let goed op uzelf en blijf 
gezond. 
De vergadering is gesloten.

pagina 6


	Concept verslag van de openbare vergadering van de Drechtraad van 2 maart 2021 Via MS Teams

