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Presentaties Drechtstedendinsdag 2 april 2019 
De presentaties van de Themabijeenkomst '' Energie'  en de Carrousel 

Integraal : 'Regionale visie Sociaal beleid'  zijn te raadplegen in RIS en 

Ibabs. 

Ter gelegenheid van de route naar een Regionale visie Sociaal beleid heeft 

de Sociale Dienst Drechtsteden een website sociaalbeleiddrechtsteden.nl 

gemaakt. Hier vindt u alle informatie van het hele proces van september 

vorig jaar tot nu toe terug. 

De link naar het filmpje in de presentatie van Josefine Rook van het 

Regionaal Energieloket vindt u hier: Opwarming van de aarde per land. 

 
Ontvangen Raadsbrieven 
- Raadsbeantwoordingsbrief : Burgerinitiatief instaptarief Drechthopper  

- Raadsinformatiebrief: Anticiperen wetswijziging individuele 

studietoeslag.  

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

Drechtraad van 12 juni 2019. 

 

Ingediende vragen artikel 39 RvO  
- Schriftelijke vragen namens VVD regiofractie m.b.t. SDD lijst naar 

aanleiding van de Carrousel Integraal op 2 april 2019 

Persberichten 
- Drechtsteden 1 april 2019: Inwoners voelen zich goed geholpen door 

schuldhulpverlening in de Drechtsteden. 

U vindt het persbericht op de lijst van ingekomen stukken voor de 

Drechtraad van 12 juni 2019 
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Bericht van de regiosecretaris naar aanleiding van de namens de 
Drechtraad gestuurde bloemen: 
"Beste leden van de Drechtraad en regiogriffier, 
Zeer verrast met het bijzonder fraaie boeket wat ik zojuist van u allen mocht 
ontvangen.  
Een stenose en hernia in de rug zaten mij al maandenlang behoorlijk 
dwars.  
Medicatie en therapie boden geen oplossing meer. Ben anderhalve week 
geleden geopereerd. Nu geen constante pijn meer, eigenlijk vrijwel geen 
pijn, en de mobiliteit wordt met de dag beter.  
Vanuit het ziekenhuis meegekregen dat ik vooral rustig moet herstellen. 
Dat is niet iets vanzelfsprekend voor mij. 
Ik hoop, naast het thuiswerken nu, weer binnen afzienbare tijd op kantoor 
en in de regio aanwezig te kunnen. 
Met vriendelijke groet, 
Paul van den Wijngaart" 
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