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Woensdag 25 september 2019 
Auditcommissie van 19.00 tot 20.00 uur in gemeentehuis Zwijndrecht 
De agenda en stukken staan inmiddels in iBabs en GemeenteOplossingen. 
 
Woensdag 25 september 2019 
Extra Carrousel Sociaal / Bestuur & Middelen van 20.15 tot 22.30 uur in 
gemeentehuis Zwijndrecht 
(Extra mogelijkheid voor fractie overleg van 19.00 tot 20.00 uur) 
 
Tijdens deze informerende carrousel wordt het voorstel Invulling taakstelling 
GRD-begroting 2020 door de portefeuillehouders toegelicht.  
De leden van de carrousel krijgen de gelegenheid tot het stellen van 
(technische) vragen. De carrousel is openbaar, maar vooral bedoeld voor de 
fractiespecialisten sociaal en financiën. 
 
De opiniërende carrousel en besluitvorming volgen tijdens de 
Drechtstedendinsdag van 1 oktober 2019. 
 
Voorafgaand aan deze informerende carrousel is er optioneel gelegenheid 
voor fractieoverleg. Hiervoor is een aantal vergaderruimtes beschikbaar van 
19.00 tot 20.00 uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht. 
De agenda en stukken staan inmiddels in beide raadsinformatiesystemen: 
Nieuwe Raadsinformatiesysteem en het Oude Raadsinformatiesysteem en in 
iBabs en GemeenteOplossingen. 
 
Dinsdag 1 oktober 2019 
Drechtstedendinsdag in Papendrecht 
- Themabijeenkomst: Cyber Security helpdesk 
- Gecombineerde Carrousel Sociaal en Bestuur en Middelen 
- Drechtraad 

De gecombineerde Carrousel Sociaal en Bestuur en Middelen is een 
opiniërende carrousel over het voorstel Invulling taakstelling GRD-begroting 
2020.  
Aan het eind ervan adviseert de carrousel of het voorstel als bespreekpunt op 
de agenda van de Drechtraad van 1 oktober (dezelfde avond) geplaatst kan 
worden. 
Technische vragen kunnen tot uiterlijk donderdag 26 september worden 
ingediend via regiogriffie@drechtsteden.nl. 
Het volledige programma en de stukken voor de vergaderingen staan sinds 
vandaag in beide raadsinformatiesystemen: Nieuwe Raadsinformatiesysteem 
en het Oude Raadsinformatiesysteem en in IBabs en GemeenteOplossingen. 
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(Drecht)raadsleden kunnen op 1 oktober uitrijkaarten krijgen voor 
parkeergarage "Meent" bij de medewerker van de Regiogriffie, Dorien 
Petersen. Er zijn geen parkeerkaarten voor de zgn. blauwe zone beschikbaar. 

 
Ontvangen Raadsbrieven 
- Raadsinformatiebrief over Kompas- monitor 2018 en kompas 2019 

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

- Bezuinigingen op het sociaal domein raken veel inwoners 
 

U vindt het persbericht op de lijst met ingekomen stukken voor de Drechtraad 
van 1 oktober 2019 

 
Drechtsteden in de media  
 
Algemeen 

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

 

 
Weekbericht Drechtraad  

Regiogriffie Drechtsteden, pagina 2 van 4 
 

 

https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1174596906397458434
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6580353518253801472


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

 
https://www.ad.nl/ 
 
 

 
https://www.ad.nl 
 
 
 

 
https://sliedrecht24.nl/ 
 

Werken/Arbeidsmarkt/Onderwijs 
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