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Ontvangen Raadsbrief 
- Raadsbeantwoordingsbrief ex. art. 39 RvO vragen namens de regiofractie van 

de VVD naar aanleiding van Carrousel Integraal op 2 april j.l. inzake lijst niet 
verplichte uitgaven  

- Raadsinformatiebrief Adviseurs geldzaken 

U vindt de Raadsbrieven op de lijst met ingekomen stukken voor de 
Drechtraad van 12 juni 2019. Op 29 mei zullen deze stukken ook in het 
Raadsinformatiesysteem en iBabs geplaatst worden bij de Carrousel 
Bestuur en Middelen van 12 juni 2019. 
 
Uitnodiging 
- Het ouderplatform Zuid-Holland Zuid organiseert themabijeenkomsten ter 

versterking van het cliënt- en familieperspectief in de regio Zuid-Holland Zuid. 
De eerstvolgende bijeenkomst 'Regie in de regio' rond het thema: 'Eigen regie 
en eigen kracht, beheersing of bevrijding?' vindt plaats op woensdag 15 mei 
tussen 19:30 en 21:30 uur. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen 
naar: ouderszhz@gmail.com of via: Aanmelden Regie in de regio 
De volgende themabijeenkomsten 'Regie in de Regio', ter versterking van het 
cliënt- en familieperspectief in de regio Zuid-Holland Zuid, worden gehouden 
op woensdag 18 september 2019 en woensdag 20 november 2019. 
 

- Uitnodiging van Kind & Jeugd Yulius voor de feestelijke opening van de open 
en gesloten acute klinieken voor acute kinder- en jeugdpsychiatrie van Yulius, 
Boerhaavelaan 2 in Barendrecht, op dinsdag 28 mei 2019. De inloop is tussen 
16.00 en 16.30 uur. Het officiële programma is van 16.30 uur tot ongeveer 
18 uur. U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 21 mei 2019 aanmelden via het 
e-mailadres Directie-KJP@yulius.nl, graag met vermelding van ‘opening 28 
mei’.  

U vindt de uitnodiging op de lijst met ingekomen stukken voor de 
Drechtraad van 12 juni 2019. 
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Overzicht van Drechtsteden in de media 
 

Algemeen/Bereikbaarheid 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 

https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1122581566457372674 
 

https://www.papendrecht.net/nieuws/2019-04-26-dordrecht-24251-
gemeenten-in-het-zuiden-van-zuid-holland-trekken-samen-op.html 
Reactie: https://twitter.com/baljeuj/status/1121597568138579968 
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https://www.ad.nl/dordrecht/politiek-verontrust-over-provincieplan-
waterbus%7Eac5ed442/ 
 
 
 
Energieakkoord 

 
 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6528941422916308992 
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Wonen 
 

https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1123865154863677445 
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