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*** Zomerreces van maandag 22 juli tot en met vrijdag 30 augustus 2019  *** 

 

Dinsdag 3 september 2019 

Drechtstedendinsdag in Zwijndrecht 

De eerstvolgende Drechtstedendinsdag is op 3 september 2019 en wordt 

gehouden in het gemeentehuis van Zwijndrecht. 

De Agendacommissie besluit deze week via mailronde over de agenda van 

deze Drechtstedendinsdag. De agenda een stukken voor 3 september 

worden uiterlijk in de week van 19 augustus gepubliceerd in het 

Raadsinformatiesysteem en in iBabs. 

 

Uitleg stemming amendementen op 2 juli 2019 

Tijdens de Drechtraad van 2 juli jl. is gestemd over de ingediende 

amendementen bij het agendapunt Primaire begroting GRD 2020. 

Van verschillende kanten kwamen vragen over de volgorde van stemming 

over de amendementen.  

In het Reglement van Orde van de Drechtraad staat in artikel 31, 3e lid,  

"… vindt de stemming plaats… in de volgende volgorde: 

a. subamendementen; 

b. amendementen; 

c. voorstel; 

d. moties, 

tenzij de voorzitter tot een andere volgorde besluit op een daartoe 

strekkend verzoek." 

Omdat de voorzitter niet tot een andere volgorde heeft besloten, heeft de 

stemming reglementair volgens het RvO plaatsgevonden, door eerst het 

subamendement van het CDA in stemming te brengen, vervolgens het 

(geamendeerde) amendement van de Samenwerkende Lokale Partijen en 
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de overige amendementen en daarna het (geamendeerde) voorstel. 

 

 

Persberichten 

- Persbericht Regionale visie sociaal domein 

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

Drechtraad van 3 september 2019. 

 

 

 

 

Drechtsteden in de media 

Algemeen 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1148673686406406144 

 

 

 
https://twitter.com/Drechtraad/status/1146736046874537984 
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https://www.ad.nl/dordrecht/op-een-vrouw-zonder-portefeuille-na-alleen-
stropdassen-aan-het-roer-bij-de-drechtsteden~a05dc66f/ 
 

 
 
AD - hoe Zwijndrecht stemde 
 

 
https://www.ad.nl/dordrecht/dordrecht-telt-de-meeste-knappe-koppen-van-de-
regio%7Eaab4eec1/ 
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 https://www.youtube.com/watch?v=ZUuDMdq-R78&t=13s 

 
 
Energietransitie 
 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1148673237498417152 
 

 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6552520214565793792 
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Werken/arbeidsmarkt 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1148303628790374402 
 

 
https://www.logistiek.nl/warehousing/nieuws/2019/07/distripark-dordrecht-
moet-zorgen-voor-veel-nieuwe-banen-101168775 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4LRn-Nqmj_4 
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Wonen 

 
https://indebuurt.nl/dordrecht/wonen/opvallend-hebben-we-in-2030-een-
woningoverschot-in-dordrecht~84766/ 
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