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Woensdag 20 februari 2019 
Agendacommissie en Auditcommissie in gemeentehuis Zwijndrecht 
De agenda en stukken voor zowel de Agendacommissie als de 
Auditcommissie zijn online beschikbaar in iBabs. De vergadering van de 
Agendacommissie vindt plaats van 18:00 tot 19:00 uur. Vervolgens 
vergadert de Auditcommissie vanaf 19:15 uur. Beide vergaderingen vinden 
plaats in het gemeentehuis van Zwijndrecht. 
 
Wachtwoord iBabs verloopt in de week van 25 februari 2019 
Het wachtwoord van uw iBabsaccount zal vanaf de week van 25 februari 
2019 verlopen, waarbij u gevraagd wordt een nieuw wachtwoord aan te 
maken. Dit zal volgens de geldende ICT-standaarden binnen de 
Drechtsteden iedere zestig dagen opnieuw gebeuren. Als uw wachtwoord 
is verlopen krijgt u bij de eerstvolgende keer inloggen de mogelijkheid een 
nieuw wachtwoord in te geven. Mocht het via deze weg niet lukken, dan 
kunt u ook de optie 'wachtwoord vergeten?' gebruiken in de app of op 
www.ibabs.eu. Voor vragen over het wijzigen van uw wachtwoord kunt u 
contact opnemen met de accountbeheerders Esther Stroober 
(e.stroober2@drechtsteden.nl) of Eline de Buck 
(eli.de.buck@drechtsteden.nl).  
 
Bericht van de Sociale Dienst Drechtsteden: 
Bewonersparticipatie voor de totstandkoming van de regionale visie 
Aan de Sociale Dienst Drechtsteden is gevraagd om een proces in gang te 
zetten om te komen tot een regionale visie sociaal domein voor de aan de 
GRD gedelegeerde taken. Op verschillende Drechtstedendinsdagen is 
aandacht geweest voor de visie. Ook zijn er gesprekken geweest met 
maatschappelijke partners over invulling van de regionale sociale visie. 
 
Traject inwoners 
De komende periode gaan we ook inwoners betrekken bij dit proces. 
In week 10, 11 en 12 zijn er bijeenkomsten in alle zeven gemeenten waarin 
we in gesprek gaan met inwoners. Het doel  is het bewonersperspectief op 
te halen voor de visie: dat wil zeggen inzicht krijgen in wat bewoners 
belangrijk vinden en waar zij behoefte aan hebben. Per gemeente 
organiseren we een inhoudelijke bijeenkomst om verdieping en verbinding 
te realiseren. De bijeenkomst heeft de vorm van gesprekstafels waarbij 
gefocust wordt op onderwerpen als wederkerigheid, ondersteuning in en 
om het huis, financiële zelfredzaamheid, toegang, werk en inkomen en 
dienstverlening. Het inwonersperspectief is leidend op deze avonden. We 
maken gebruik van laagdrempelige locaties, zoals bijvoorbeeld 
bibliotheken. 
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In Alblasserdam, Dordrecht en Papendrecht organiseren we deze 
bijeenkomsten samen met deze gemeenten. Daar dienen deze sessies ook 
voor het ophalen van input voor de lokale beleidsplannen. 
 
Ontvangen uitnodigingen 

- U bent van harte welkom op de informatiebijeenkomst voor raadsleden 

over het definitieve advies van de commissie Deetman op 

donderdagavond 7 maart 2019 vanaf 19:30 uur in 't Spektakel, 

Norderstedtplein 10, 3332 GK Zwijndrecht. De heer Deetman zal hierbij 

zelf ook aanwezig zijn.  

U vindt de uitnodiging op de lijst ingekomen stukken van de Drechtraad van 
5 maart 2019. 
 
Ontvangen persberichten 

- Persbericht Subsidieregeling MKB-Katalysatorfonds verlengd 

U vindt dit persbericht op de lijst ingekomen stukken van de Drechtraad van 
5 maart 2019. 


