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*** Zomerreces van maandag 22 juli tot en met vrijdag 30 augustus 2019  *** 
Dit is het laatste weekbericht voor het zomerreces. 
Het volgende weekbericht verschijnt op donderdag 29 augustus 2019. 
De Regiogriffie wenst u een fijn zomerreces toe ! 
 
Dinsdag 3 september 2019 
Drechtstedendinsdag in Zwijndrecht 
Op 3 september is er geen Drechtraad. De ingekomen stukken van die 
agenda worden verplaatst naar de agenda van 1 oktober 2019. 
Wel zijn er op 3 september een Carrousel Bestuur & Middelen en een 
Carrousel Sociaal. 
Er zijn twee korte themabijeenkomsten, om 17:00 en om 19:30 uur, waarin 
u uitleg kunt krijgen over de nieuwe vergader-app van 
GemeenteOplossingen, waarover hieronder meer informatie staat. 
In de carrousel Bestuur & Middelen, van 19:30-20:00 uur, worden drie korte 
voorstellen besproken. 
Tijdens de carrousel Sociaal, die om 20:15 uur begint, staat de Regionale 
visie Sociaal domein centraal. Uiteraard zijn hierbij ook deze keer weer alle 
raadsleden van harte uitgenodigd ! 
 
Nieuwe vergader-app 
Binnenkort worden de agenda's en stukken voor de 
Drechtstedendinsdagen gepubliceerd in de vergaderapp van 
GemeenteOplossingen B.V. (GO vergaderen). Dit is vanwege de overstap 
naar eBesluitvorming en een nieuw Klant- zaak en archiefsysteem (Green 
Valley) door alle Drechtstedengemeenten. Daarnaast is een 
Raadsinformatie-portaal beschikbaar voor raadsleden en burgers dat later 
in gebruik gaat worden genomen. 
De Regiogriffie en Bureau Drechtsteden zijn gestart met het gebruik van de 
applicatie eBesluitvorming voor het opstellen van voorstellen en 
voorbereiden van de agenda's.  
 
Tijdens de Drechtstedendinsdag van 3 september a.s. (van 17.00 – 17.30 
uur en van 19.30 – 20.00 uur) kunt u een korte instructie volgen voor het 
gebruik van de vergaderapp. De functionaliteit van de app zoals o.a. het 
annoteren van stukken en de zoekfunctie zullen u worden getoond. Indien 
gewenst, kunnen wij u dan helpen met het koppelen van uw account aan 
de omgeving voor Drechtsteden. Gedurende de hele avond zijn 
medewerkers aanwezig om uw individuele vragen te beantwoorden. 
Wij nodigen u van harte uit hier aan deel te nemen. 
 
NB: De raadsleden van de gemeente Hardinxveld-Giessendam zijn al 
bekend met het gebruik van de vergaderapp van GO.  
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Als u wilt, kunt u de vergaderapp nu al downloaden op uw IPad vanuit 
de Appstore. Dat kan vanaf uw IPad via deze link 
https://itunes.apple.com/nl/app/go-vergaderen/id1271337474?mt=8 
U heeft hierbij uw Apple ID en wachtwoord nodig. 
Voor andere tablets volgt binnenkort een link naar de website van 
GemeenteOplossingen. 
 
Op 3 september ontvangt u via de mail een bericht waarmee u een 
wachtwoord voor de app kunt aanmaken. Let op: de mail die u ontvangt 
van noreply@gemeenteoplossingen.nl is geen spambericht ! 
 
Ingediende vragen artikel 39 RvO  
- Vragen van de heer Van der Net (VVD Dordrecht) over zorgfraude 

U vindt de vragen op de lijst met ingekomen stukken voor de Drechtraad 
van 1 oktober 2019. 
 
Ontvangen uitnodigingen 
- Uitnodiging voor het werkbezoek van Drechtraads-, raadsleden en 

collegeleden op 20 september naar regio Food Valley. 

U kunt zich aanmelden voor dit werkbezoek via regiogriffie@drechtsteden.nl. 

U vindt de uitnodiging op de lijst van ingekomen stukken voor de 
Drechtraad van 1 oktober 2019. 
 
Persberichten 
- Persbericht over de benoeming van Carlo Post als nieuwe regiosecretaris 

Drechtsteden 

U vindt dit persbericht op de lijst van ingekomen stukken voor de 
Drechtraad van 1 oktober 2019. 
 

 

Drechtsteden in de media 

Algemeen 
 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6557217449283059712 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1151450531719782400 
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Wonen 

 
https://t.co/h6KHAB2Jpi 

 
Werken/onderwijs 

 
https://www.ad.nl/dordrecht/dordrecht-is-op-weg-naar-een-eigen-
hogeschool-op-het-leerpark%7Ea70619ac/ 
 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1151762131458711552 
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Sociaal 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1151474186310864896 
 
Energietransitie 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1151479856330346497 
 

 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6557522120623161344 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1151758882173272064 
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