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Primaire begroting GRD 2020 verzonden aan colleges en griffies 
Op 15 april 2019 is de Primaire begroting GRD 2020 verzonden aan de 
colleges met het verzoek deze aan de raden voor te leggen voor 
zienswijzen. 
Dezelfde dag is de Primaire begroting tevens aan de griffiers verzonden 
met het verzoek deze ter informatie aan de raad door te zenden. 
Zoals u kunt lezen in de Primaire begroting (pagina 5) is er dit jaar geen 
Perspectiefnota opgesteld. 
De Primaire begroting wordt opiniërend besproken in de Carrousel van 
woensdag 12 juni 2019 en vastgesteld in de Drechtraad van dinsdag 2 juli 
2019. 
 
Uitnodigingen 
- Uitnodiging van Theater De Willem in Papendrecht voor raadsleden van 

de Drechtsteden om op 2 mei een voorstelling van cabaretier Patrick 
Nederkoorn bij te wonen.  
 
'Graag nodig ik u, als raadslid in de Drechtsteden, uit om kosteloos de 
voorstelling Ik Betreur De Ophef van cabaretier Patrick Nederkoorn te 
bezoeken in Theater De Willem in Papendrecht. In deze voorstelling 
vertelt Patrick met smaak over zijn verleden als gemeenteraadslid. Wat 
bezielde hem? Welke abjecte standpunten heeft hij verdedigd? Wat liep 
er zo grandioos mis? En met wie belandde hij in de bezemkast? Een 
grappig en pijnlijk inkijkje in een wereld van valse beloftes en oprechte 
leugens, door een gedreven, energieke verteller. Een groot talent, die 
onlangs nog de Annie M.G. Schmidtprijs (de prijs voor het beste 
oorspronkelijke Nederlandstalige kleinkunstlied) won. 
 
Ik bied u graag 2 vrijkaarten aan voor deze voorstelling die op 
donderdag 2 mei om 20.15 uur te zien is in Theater De Willem in 
Papendrecht. Wilt u gebruik maken van deze aanbieding?  
Mail dan naar reserveren@theaterdewillem.nl ovv 'Patrick Nederkoorn', 
uw NAW-gegevens, uw e-mailadres en het aantal kaarten. Wij sturen u 
de tickets per mail toe. Graag tot 2 mei in Theater De Willem! 
 
Met vriendelijke groet, 
Erik Groeneweg 
directeur Theater De Willem' 
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- Netwerkbijeenkomst Stichting Urgente Noden Drechtsteden op  
23 mei om 20:00 uur bij de Hoop GGZ, Provincialeweg 84 te Dordrecht.  

Graag voor 14 mei a.s. aanmelden via info@sundrechtsteden.nl of 
telefonisch via 078-6123119. 
 

 
U vindt de uitnodigingen op de lijst met ingekomen stukken voor de 
Drechtraad van 12 juni 2019. 

 
Geen vergaderingen op dinsdag 7 mei 2019 
Er zijn voor dinsdag 7 mei 2019 geen bijeenkomsten voor raadsleden 
gepland in Drechtstedenverband. 
De komende vergaderingen zijn: 

- 29 mei Agendacommissie om 18:00 uur en Auditcommissie om 
19:15 uur in Zwijndrecht. 

- 6 juni Presidium om 19:00 uur in Dordrecht. 

De eerstvolgende Drechtstedendinsdag is op woensdag 12 juni 2019 in 
Papendrecht, Drechtstedenwoensdag dus.         
 
 
Sociaal media overzicht Drechtsteden 
U vindt een overzicht van sociaal media berichten uit de Drechtsteden op 
pagina 3 en 4 van dit weekbericht. 
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Sociaal media overzicht Drechtsteden 
 
Algemeen 
 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1118090
657950785537 
  
  

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1117729
251745251328 
  
 

 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6
523493631503015936/ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bereikbaarheid 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1118077
830720577536 

 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1116581
673284460545 
 

 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6
522350433103679488 
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Energieakkoord 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1116598
059352199168 

 
Werken 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1116598
059352199168 
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