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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, aan het 

Stadhuisplein 1. 

 

Er zijn géén fractie overleggen gepland. Desgewenst kan gebruik gemaakt worden 

van de fractiekamers van Dordrecht, die ook in het Stadhuis gesitueerd zijn. 

De agenda en vergaderstukken staan in het Raadsinformatiesysteem en in IBabs. 

Aan het agendapunt Jaarstukken 2018 is de goedkeurende accountantsverklaring 

toegevoegd. U vindt deze ook op de lijst van ingekomen stukken voor de 

Drechtraad van 2 juli 2019.  

Wilt u zoveel mogelijk in te dienen moties en amendementen vooraf aan de 

Regiogriffie toesturen ? Dan kunnen ze worden toegevoegd aan de 

vergaderstukken. Ze moeten echter nog wel op 2 juli tijdens de vergadering 

ondertekend aan de voorzitter worden overhandigd. 

 

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. 
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mailto:regiogriffie@drechtsteden.nl
https://twitter.com/Drechtraad
https://webdiensten.drechtsteden.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonAgenda?F_VERGADERING=2314782
https://drechtsteden.raadsinformatie.nl/


 
Ingediende vragen artikel 40 RvO  

- Technische vragen art. 40 RvO namens de regiofractie SGP/CU met betrekking 

tot de 1e BURAP 
U vindt de technische vragen op de lijst van ingekomen stukken voor de 

Drechtraad van 2 juli 2019 

Persberichten 
- Persbericht: Drechtsteden tekent Human Capital Akkoord voor verbeteren 

arbeidsmarkt Zuid-Holland 

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

2 juli 2019 

 

Drechtsteden in de media 
Werken 

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

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 
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https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1143538028079697920
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6549016069963681792
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1143806080180543488


 
 
 
 
 
Bereikbaarheid 

 
https://twitter.com/CeesVingerling 
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