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Hebt u zich al aangemeld voor het werkbezoek op 20 september 2019 
aan de regio Food Valley via regiogriffie@drechtsteden.nl ? 
 
Dinsdag 3 september 2019 
Drechtstedendinsdag in Zwijndrecht 
- Er zijn twee korte themabijeenkomsten om 17:00 en om 19:30 uur, 

waarin u uitleg kunt krijgen over de nieuwe vergader-app van 
Gemeente Oplossingen. Tot 21:00 uur zijn medewerkers van GO 
aanwezig om u te helpen met individuele vragen. 

- Carrousel Bestuur & Middelen van 19:30-20:00 uur. Hierin 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. 

Op 3 september is er geen Drechtraad. De ingekomen stukken zijn 
verplaatst naar de agenda van 1 oktober 2019. 
De vergaderstukken zijn beschikbaar in het Raadsinformatiesysteem en 
iBabs. 
Het raadsinformatiesysteem is vanaf nu ook te bereiken via  
https://drechtraad.drechtsteden.nl/. Via het tabblad 'Vergaderingen' komt u 
terecht op het Raadsinformatiesysteem Drechtraad.  
 
Vrijdag 20 september 2019 
Werkbezoek van Drechtraads-, raadsleden en collegeleden aan regio Food 
Valley 
U kunt zich tot uiterlijk 11 september 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 en in de mail van de regiogriffie van 
vandaag 29 augustus. 
 

!!! Extra Carrousel Sociaal / B&M op woensdag 25 september 2019 om 
20:15 uur in Zwijndrecht voor fractiespecialisten sociaal en financiën 
over het voorstel voor de taakstelling van € 5 miljoen !!! 
 
Nieuwe vergader-app en website 
Later dit jaar worden de agenda's en stukken voor de 
Drechtstedendinsdagen, Agendacommissie, Presidium en Auditcommissie 
alleen nog maar gepubliceerd in de vergaderapp van Gemeente 
Oplossingen B.V. (GO vergaderen). De Drechtstedengemeenten stappen 
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dan over naar eBesluitvorming en een nieuw Klant- zaak en 
archiefsysteem. 
 
Het webadres van het nieuwe Raadsinformatie-portaal is 
https://drechtraad.drechtsteden.nl en is nu al te raadplegen door 
raadsleden en burgers.  
 
Onder het tabblad 'vergaderingen' zijn de vergaderingen en stukken te 
raadplegen. Op dit moment komt u dus nog terecht op het 'oude' 
Raadsinformatiesysteem Drechtraad. Na 3 september komt u terecht op de 
nieuwe website. 
 
Later dit jaar zal alleen deze site https://drechtraad.drechtsteden.nl/ te 
raadplegen zijn als raadsinformatiesysteem.  
 
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 nieuwe vergaderapp. Tot 21:00 uur zijn medewerkers van 
GemeenteOplossingen aanwezig om uw individuele vragen te 
beantwoorden. 
 
Als u wilt, kunt u de vergaderapp (GO. Vergaderen) nu al downloaden op 
uw IPad vanuit de Appstore. Dat kan vanaf uw IPad via deze link. U heeft 
hierbij uw Apple ID en wachtwoord nodig. Voor andere tablets is de app te 
downloaden via de Playstore. 
 
Om gebruik te kunnen maken van de app heeft u als raadslid en 
plaatsvervangend raadslid van de Drechtraad, een wachtwoord nodig. Op 
maandag 2 september ontvangen alle Drechtraadsleden, 
plaatsvervangende Drechtraadsleden een mail van GemeenteOplossingen 
waarmee een wachtwoord voor de app aangemaakt kan worden.  
 
Let op: de mail die u ontvangt van noreply@gemeenteoplossingen.nl is 
geen spambericht en de link in de mail is slechts 24 uur geldig.  
 
Deze mail zal op maandag 2 september worden verzonden. 
 
Ontvangen Raadsbrieven 

- Raadsinformatiebrief DMG juli 2019 over het openbaar vervoernetwerk 
Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem 

- Raadsbeantwoordingsbrief vragen van de heer Van der Net (VVD 
Dordrecht) met betrekking tot zorgfraude 

U vindt de Raadsbrieven op de lijst met ingekomen stukken voor de      
Drechtraad van 1 oktober 2019. 
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