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Wachtwoord IBABS gaat verlopen 
In iBabs was het nog niet verplicht om periodiek het wachtwoord voor iBabs te 

wijzigen. Vanaf begin januari is daar echter verandering in gekomen. Als gebruiker 

van iBabs moet u binnenkort uw wachtwoord periodiek (elke twee maanden) 

aanpassen omdat dit zal verlopen. Wees er dan ook op tijd bij en doe dit alvast, 

nog voor u de melding krijgt dat u niet meer in kan loggen. Voor verdere vragen 

kunt u onder meer terecht bij de Regiogriffie, regiogriffie@drechtsteden.nl. 

 

Dinsdag 5 februari 2019 
Drechtstedendinsdag in Papendrecht , Gemeentehuis Papendrecht 

Programma van deze avond: 

• 17:00 tot 18:00 uur Themabijeenkomst voor raads- en collegeleden 

"Informatievisie en Transitieplan ICT verandert " 

• 18:00 tot 19:00 uur Gezamenlijke maaltijd 

• 19:00 tot 19:30 Fractieoverleg 

• 19:30 tot 21:00 Drechtraad geactualiseerde begroting 

 
Uitnodiging voor de ICT-markt 
Voorafgaand aan de Themabijeenkomst kunt u de bedrijvenmarkt bezoeken, waar 

bedrijven uit de regio hun ontwikkelingen op het gebied van "Internet of Things" 

laten zien. De bedrijvenmarkt begint om 16:00 uur op de entresol van het 

gemeentehuis van Papendrecht. 

 

Uitnodigingen 

• De regiofracties van GroenLinks, PvdA en een deel van D66 nodigen alle 

raadsleden uit voor een gedachtewisseling na afloop van de 

Drechtstedendinsdag over het concept-rapport Deetman. 

U vindt de uitnodiging op de lijst ingekomen stukken van de Drechtraad van 5 

februari 2019. 
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Vragen en antwoorden artikel 39 RvO  
- Schriftelijke vragen art. 39 RvO VVD regiofractie Taaleis en tegenprestatie 

Participatiewet 

- Aanvullende beantwoording van de vragen van de VVD over uitkeringsfraude 

U vindt de vragen en antwoorden op de Lijst ingekomen stukken van de 

Drechtraad van 5 februari 2019. 
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