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Dinsdag 1 oktober 2019 
Drechtstedendinsdag in Papendrecht 
- Themabijeenkomst: Cyber Security helpdesk 
- Gecombineerde Carrousel Sociaal en Bestuur en Middelen 
- Drechtraad 

Tijdens de Themabijeenkomst geen presentaties, wel informatie, niet zitten 
en luisteren maar actief werken aan cyber security. Raads- en 
commissieleden worden van harte uitgenodigd op de Cyber Security 
helpdesk. Heb je hulp nodig met het instellen van two factor inloggen op 
linkedin, facebook of instagram? Wil je iets weten over een virusscanner of 
gewoon wat advies over hoe je veilig je documenten kan opslaan? Loop 
gerust binnen op de Cyber Security helpdesk in de raadszaal, en stel je 
vragen. 
 
De gecombineerde Carrousel Sociaal en Bestuur en Middelen is een 
opiniërende carrousel over het voorstel Invulling taakstelling GRD-begroting 
2020.  
Aan het eind hiervan adviseert de carrousel of het voorstel als bespreekpunt 
op de agenda van de Drechtraad van 1 oktober (dezelfde avond) geplaatst 
kan worden. 
Technische vragen konden woensdagavond 25 september tijdens de extra 
carrousel gesteld worden. Het geluidsbestand vindt u via deze link.  
 
Tussen Carrousel en Drechtraad is een extra fractieoverleg gepland. 
 
Op de agenda van de Drechtraad staan naast een aantal hamerstukken de 
volgende onderwerpen als bespreekpunt genoteerd: 
- Regionale visie sociaal domein 
- Invulling taakstelling GRD-begroting 2020 
 
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. 
 
(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. 
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Drechtsteden in de media  

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

 
https://twitter.com/WouterKolff/status 
 

 
https://www.logistiek.nl 
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6580353518253801472
https://twitter.com/WouterKolff/status/1174976569149771777
https://www.logistiek.nl/distributie/nieuws/2019/09/distripark-dordrecht-nieuwste-logistieke-hotspot-van-nederland-101169489

