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Werkbezoek op 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 
 
Woensdag 18 september 2019 
Agendacommissie van 18:00-19:00 uur in Zwijndrecht 
De vergaderstukken worden uiterlijk 12 september in het 
Raadsinformatiesysteem, iBabs en GO gezet. 
 
Woensdag 25 september 2019 
Auditcommissie 19:00-20:00 uur in Zwijndrecht 
Extra Carrousel Sociaal/Bestuur&Middelen 19:15-22:30 uur in Zwijndrecht 
Tijdens de extra Carrousel wordt uitleg gegeven bij de voorstellen om te 
komen tot de bezuinigingen van € 5 miljoen op de begroting 2020 GRD. De 
carrousel is bij uitstek bedoeld voor fractiespecialisten sociaal en financiën. 
 
Handleiding GO vergaderapp 
De beknopte handleiding van de Go vergaderen app staat in het 'oude' 
Raadsinformatiesysteem en IBabs bij de themabijeenkomst van 
3 september. De handleiding staat óók op onze nieuwe website: 
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Documenten/Handleiding-GO-
vergaderapp 
 
Archief Raadsinformatiesysteem Drechtraad 
De vergaderingen, ingekomen stukken etc. zijn nog te raadplegen via de 
volgende link: Archief Raadsinformatie systeem. Deze link staat ook op de 
website https://drechtraad.drechtsteden.nl/ onder het tabblad documenten. 
 
Geluidsbestanden van de Drechtstedendinsdagavonden  
De geluidsbestanden zijn terug te beluisteren via de website van Notubiz. 
Hier kunt u de geluidsbestanden van de afgelopen jaren terugluisteren. De 
link naar de website van Notubiz staat ook op Drechtraad.drechtsteden.nl 
onder het tabblad documenten.  
   
Ontvangen uitnodigingen 
• Uitnodiging van de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden voor de 
themabijeenkomst "Iedereen een zelfstandig & volwaardig bestaan" op 10 oktober 
2019 vanaf 19:15 uur in De Salon, Landvast, Haven 4 te Alblasserdam. U kunt zich 
aanmelden via deze link. 
• Uitnodiging van de samenwerkende ondernemersverenigingen en het 
Drechtstedenbestuur voor de bijeenkomst "Drechtsteden in de ban van" op 
woensdag 18 september vanaf 16:30 uur in het Spektakel te Zwijndrecht. U kunt 
zich aanmelden met de knop Drechtstedenbestuur via deze link. 
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U vindt de uitnodigingen op de lijst van ingekomen stukken voor de 
Drechtraad van 1 oktober 2019. 
 
Raadsinformatiebrieven 
• Raadsinformatiebrief Bijgewerkte kantorenvisie Drechtsteden 2019-2024, met 
bijlagen 
• Raadsinformatiebrief Verslag van de gemeentearchivaris 2018 

U vindt de raadsinformatiebrieven op de lijst van ingekomen stukken voor 
de Drechtraad van 1 oktober 2019. 
 
Persberichten 
• Drechtsteden koploper in Nederland banengroei voor mensen met 
arbeidsbeperking 

U vindt het persbericht op de lijst van ingekomen stukken voor de 
Drechtraad van 1 oktober 2019. 
 
 
 
Drechtsteden in de media 
Sociaal 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1168776053550174208 
 
Bereikbaarheid 

 
https://www.ad.nl/dordrecht/dit-is-waarom-je-de-komende-tijd-telslangen-
op-de-wegen-tegenkomt~ab25841a/ 
OZHZ laat in september en oktober tellingen van auto- en fietsverkeer 
uitvoeren, in opdracht van de Drechtsteden. Een telslang meet hoeveel 
verkeer er op dat punt rijdt. De hoeveelheid verkeer, samenstelling en 
gereden snelheid worden zo duidelijk. Ook voor het maken van 

Weekbericht Drechtraad  
Regiogriffie Drechtsteden, pagina 2 van 4 

 
 

https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1168776053550174208
https://www.ad.nl/dordrecht/dit-is-waarom-je-de-komende-tijd-telslangen-op-de-wegen-tegenkomt%7Eab25841a/
https://www.ad.nl/dordrecht/dit-is-waarom-je-de-komende-tijd-telslangen-op-de-wegen-tegenkomt%7Eab25841a/


verkeersplannen en het in kaart brengen van de effecten van 
verkeersmaatregelen. 
Energietransitie 

 
https://www.dordrecht.net/nieuws/2019-08-27-24784-bvd-en-hvc.html 
 
 
Wonen 

 
https://www.ad.nl/dordrecht/studenten-maken-ontwerp-voor-spoorzone-
tussen-dordrecht-en-zwijndrecht~aad52b48/ 
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https://twitter.com/gemzwijndrecht/status/1168539088749834241 
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