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Wachtwoord iBabs verloopt in de week van 25 februari 2019 
Vanaf de week van 25 februari zal uw wachtwoord voor iBabs verlopen. Als 
uw wachtwoord bijna verloopt krijgt u de mogelijkheid een nieuw 
wachtwoord in te geven. In dat scherm wordt u om het oude, en tweemaal 
een nieuw wachtwoord gevraagd. Kent u uw oude wachtwoord niet meer 
omdat dit werd onthouden in de app? Vraag een wachtwoord reset e-mail 
aan via dit formulier. De volgende keer dat u uw app opstart zal om dit 
nieuwe wachtwoord gevraagd worden.  
Voor verdere 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) of via telefoonnummer 078-7703173. 
 
Dinsdag 5 maart 2019 
Drechtstedendinsdag in Zwijndrecht 
Op dinsdag 5 maart 2019 wordt de volgende Drechtstedendinsdag 
gehouden in Zwijndrecht. 
Tijdens de Themabijeenkomst, die van 17:00 tot 18:30 uur is gepland, 
nemen portefeuillehouders Maarten Burggraaf en André Flach u mee in de 
bereikte en nog te bereiken resultaten op het gebied van de regionale 
economie. Een drietal externe sprekers zal vervolgens ingaan op hun 
betrokkenheid bij de regionale economie. 
In de Carrousel Integraal geeft portefeuillehouder Trudy Baggerman een 
toelichting op de regionale woonvisie, de uitgangspunten, en activiteiten. 
Hierna zullen de heren De Zeeuw en Feijtel (Expertteam versnelling 
woningbouw BZK) hun ervaring met versnelling van woningbouw met u 
delen. 
Tot slot zal gedeputeerde mw. Bom-Lemstra de rol en functie van de 
provincie bij versnelling van woningbouw toelichten. 
Uiteraard krijgt u de gelegenheid vragen te stellen aan de sprekers. 
In de Carrousel Fysiek, die om 20:00 uur begint, wordt het voorstel voor de 
Kantorenvisie besproken. Als de Carrousel dit stuk als hamerstuk wil 
doorsturen naar de Drechtraad, wordt het meteen dezelfde avond 
geagendeerd. 
Tijdens de Drechtraad wordt mw. Visser-Schlieker als lid van het DSB 
voorgedragen ter vervanging van de heer Tanis en wordt de Kantorenvisie 
vastgesteld. 
De agenda en stukken voor 5 maart 2019 staan in het 
Raadsinformatiesysteem en in iBabs.  
Mocht u technische vragen hebben, stuur die dan naar 
regiogriffie@drechtsteden.nl. 
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Interessante documenten over regionale samenwerking 
Op de website van de Rijksoverheid zijn onlangs twee nieuwe rapporten 
over regionale samenwerking geplaatst. U vindt beide rapporten hier. 
 
Ontvangen Raadsinformatiebrief 

- Raadsinformatiebrief Adviseurs geldzaken bij SDD 

U vindt de Raadsinformatiebrief op de lijst ingekomen stukken van de 
Drechtraad van 5 maart 2019. 
 
Ontvangen uitnodigingen 
- Uitnodiging LHTBI congres en thema-avond op 15 maart 2019 
      Aanmelden kan tot uiterlijk 10 maart via synode@dordrechtpride.nl 
-     Uitnodiging Symposium 5 jaar het babyhuis op 29 maart 2019 

Aanmelden vóór 15 maart 2019 via symposium@het-babyhuis 

U vindt de uitnodigingen op de lijst ingekomen stukken van de Drechtraad 
van 5 maart 2019. 
 
Ontvangen technische vragen art. 40 RvO 
- Technische vragen namens D66 over ZZP-ers met schulden 

U vindt deze vragen op de lijst ingekomen stukken van de Drechtraad van 
5 maart 2019. 
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