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Dinsdag 2 juli 2019  
Drechtstedendinsdag in het Stadhuis van Dordrecht  

De avond start op 2 juli om 17:30 uur met het gezamenlijke buffet in de 

Raedtskelder onder het stadhuis van Dordrecht. 

De Drechtraad begint om 19:00 uur in de raadszaal van het Stadhuis. 

 

Er zijn géén fractie overleggen gepland. 

De agenda en vergaderstukken staan vanaf vandaag in het 

Raadsinformatiesysteem en in IBabs. 

 

Het Stadhuis van Dordrecht is niet per auto bereikbaar. De parkeergarages 

Veemarkt en Spuiboulevard bevinden zich op loopafstand. 

 

De Drechtraad is via livestream te volgen. Daarvoor is het van belang dat de 

woordvoerders bij een vaste microfoon zitten. Bent u woordvoerder en staat uw 

naambordje niet bij een vaste microfoon, dan kunt u vóór aanvang van de 

vergadering van plaats ruilen met iemand van uw politieke groepering die wél een 

vaste microfoon heeft.  

Let u er a.u.b. wel op dat u tijdens het  eventuele stemmen uw eigen stemkastje 

gebruikt. 

 

Carrousel Bestuur en Middelen 12 juni 2019 
Tijdens het agendapunt Informatiebeveiliging ICT hebben Arjan Meijer en Tom 

de Haan laten zien wat de risico's zijn voor de individuele internetgebruiker en 

overheden op de sociale netwerken en internet. Hieronder vindt u de door hen 

beloofde links. 

Tips voor het selecteren van een wachtwoordmanager.  

Drechtsteden video's over informatiebeveiliging:  

Veilig internetten middels VPN 

Veilige accounts - twee factor authenticatie 

Veilige apparaten bij bijvoorbeeld diefstal 
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Weekbericht Drechtraad  

Regiogriffie Drechtsteden, pagina 1 van 6 
 

 

mailto:regiogriffie@drechtsteden.nl
https://twitter.com/Drechtraad
https://webdiensten.drechtsteden.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonAgenda?F_VERGADERING=2314782
https://drechtsteden.raadsinformatie.nl/
https://computertotaal.nl/artikelen/algemeen/7-tips-om-de-beste-wachtwoordmanager-te-vinden-70741/?API_COOKIE_REDIRECTED=True
https://www.youtube.com/watch?v=h5Mr2RM2Uz4
https://www.youtube.com/watch?v=gNG34l3u2C0
https://www.youtube.com/watch?v=CzMdKeMKif8
https://www.youtube.com/watch?v=hcdPTxgUMoY


Ingediende vragen artikel 39 en 40 RvO  
- Vragen van de heer Boudewijn over het Voorstel adviseurs geldzaken 

U vindt de vragen op de lijst ingekomen stukken voor de Drechtraad van 2 juli 

2019. 

 
Persberichten 

- Persbericht MKB Katalysatorfonds steunt innovatieproject duurzame 

baggerrobot 

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

2 juli 2019. 

 

Drechtsteden in de media 
 
Algemeen 

 
https://www.linkedin.com 
 

 
https://twitter.com/floorvermeulen/ 
 
 

Weekbericht Drechtraad  
Regiogriffie Drechtsteden, pagina 2 van 6 

 
 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6542657852824256512
https://twitter.com/floorvermeulen/status/1140547259496566784


Bereikbaarheid 

 
http://www.filedier.nl/ 
 

 
https://www.nrc.nl 
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http://www.filedier.nl/algemeen/project-a15/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/12/vervoerssector-miljarden-nodig-voor-transitie-a3963332


 
https://www.linkedin.com/ 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 

 
Werken 

 
https://www.linkedin.com 
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6545237808930521088
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1139526769709658113
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6544878106870714368


 
https://www.linkedin.com/ 
Dit is de innovatie die het stimuleringsfonds teweeg brengt! 
 
 
Wonen 
 

 
19 juni in het  AD, Drechtsteden. 
Link naar de Lokale Monitor Wonen 
https://www.waarstaatjegemeente.nl 
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6546308680596492288
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Lokale-Monitor-Wonen


 
https://www.vastgoedmarkt.nl/projectontwikkeling 
 
 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/ 

         https://www.linkedin.com 
 
 
       Energieakkoord 

 

   
  https://twitter.com/ETM_Quintel 
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https://www.vastgoedmarkt.nl/projectontwikkeling/nieuws/2019/06/500-woningen-op-gewezen-kantorenlocatie-dordrecht-101144575
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1141425284526354433
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6547192931319717888
https://twitter.com/ETM_Quintel/status/1138807253295861761

