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Dinsdag 5 februari 2019 

Drechtstedendinsdag in Papendrecht 

Tijdens de Themabijeenkomst krijgt u informatie over de veranderingen in 

de ICT en "Internet of Things". Drie sprekers van bedrijven in de regio 

vertellen hoe de innovatiestrategie van de Drechtsteden eruitziet. 

Vanaf 16:00 uur bent u ook van harte welkom bij de bedrijvenmarkt over 

"Internet of Things" op de Entresol van het gemeentehuis van Papendrecht. 

 

Tijdens de Drechtraad, die om 19:30 uur begint, is de Geactualiseerde 

begroting 2019 het belangrijkste agendapunt. Wilt u moties en 

amendementen zoveel mogelijk vooraf toesturen aan 

regiogriffie@drechtsteden.nl ? Dan kunnen wij ze vast in het 

Raadsinformatiesysteem en IBABS plaatsen.  

(Drecht)raadsleden kunnen dinsdagavond weer uitrijkaarten krijgen voor 

parkeergarage "Meent" bij de medewerkers van de Regiogriffie. 

 

Dinsdag 5 februari 2019 

Na afloop van de Drechtstedendinsdag wordt op 5 februari door 

GroenLinks, PvdA en een deel van D66 een bijeenkomst belegd voor 

raadsleden van de Drechtstedengemeenten. Tijdens deze bijeenkomst in 

de raadszaal van Papendrecht kunt u samen van gedachten wisselen over 

de consultatieversie van de eindnotitie van de Commissie Deetman. De 

uitnodiging hiervoor vindt u op de lijst ingekomen stukken van de 

Drechtraad van 5 februari 2019. 

 

Voor uw agenda: 7 maart 2019 

Op 7 maart 2019 vindt een informatieavond over het definitieve advies van 

de Commissie Deetman plaats voor raadsleden. De heer Deetman zal 

hierbij ook zelf aanwezig zijn. De uitnodiging hiervoor volgt binnenkort. 
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Ingediende vragen en antwoorden artikel 39 en 40 RvO  

- Vragen van de heer Van Verk over Groeiagenda / Wonen 

- Beantwoording van vragen van de heer Van Werkhoven over Transitievisie 

ICT verandert 

U vindt de vragen en antwoorden op de lijst met ingekomen stukken voor 

de Drechtraad van 5 februari 2019. 

   

Ontvangen raadsbrieven 

- Raadsinformatiebrief begroting Groeiagenda 

U vindt de raadsbrieven op de lijst met ingekomen stukken voor de 

Drechtraad van 5 februari 2019. 

 

Ontvangen persberichten 

- Persbericht OP Waarom Drechtstad géén goed idee is 

- Persbericht Drechtsteden - Nieuw perspectief voor jonge vrouwen in de 

bijstand 

U vindt de persberichten op de lijst met ingekomen stukken voor de 

Drechtraad van 5 februari 2019. 

 


