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Dinsdag 5 november 2019  
Drechtstedendinsdag in het gemeentehuis van Zwijndrecht 
Op 5 november 2019 zijn er drie bijeenkomsten speciaal voor alle 
raadsleden !  
Dit is de eerste avond dat er Thema-/Inspiratiebijeenkomsten worden 
gehouden zoals bedoeld in de Eindnotitie van de commissie Deetman. 
De bijeenkomsten gaan over onderwerpen uit de Groeiagenda. 

1. Om 19.30 uur start een toelichting op de projectbladen van de 
Groeiagenda door de bestuurlijke trekkers en de 
gemeentesecretarissen. 

2. Vanaf 20.30 uur licht Jacqueline van Dongen speciaal voor alle raadsleden 
uit de regio de successen van de Energiestrategie toe. 

3. En van 21.00 tot 22.00 uur wordt een brede informatiebijeenkomst 
gehouden over de doorontwikkeling van de Regionale Energie 
Strategie (RES). De RES beschrijft hoe de opwekking van duurzame 
elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving, de opslag van 
energie en de energie-infrastructuur vorm krijgt en wordt ingepast in de 
regio. Dit soort keuzes hebben grote impact op de omgeving en vragen om 
intensieve samenwerking en afstemming. Daarom hebben de 
gemeenteraden, de provinciale staten, de netbeheerder en het algemeen 
bestuur van de waterschappen een belangrijke rol in de totstandkoming 
van de RES. U hoort meer over de aanpak, hoe we u betrekken en hoe de 
bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt.  
U hebt hier vorige week al een uitnodiging voor ontvangen, tegelijk met het 
weekbericht. 
Na afloop is er gelegenheid om na te praten. 

Meer informatie over deze bijzondere dinsdagavond vindt u in het nieuwe 
Raadsinformatiesysteem en in de app GemeenteOplossingen en in IBabs.  
 
Naast deze bijzondere bijeenkomsten is er een ook nog een kort "gewoon" 
programma, dat om 18.00 uur begint met het Buffet, om 19.00 uur gevolgd 
door de fractie-overleggen en om 19.30 uur de Carrousel Sociaal. Ook de 
agenda's voor de Drechtstedendinsdag Avondgedeelte en de Carrousel 
Sociaal vindt u in het nieuwe Raadsinformatiesysteem en in de vergader-
app GemeenteOplossingen en in IBabs. 
 
Dinsdag 5 november 2019 
Presidium in het gemeentehuis van Zwijndrecht 
Op dinsdagavond 5 november 2019 is er van 18.00 tot 19.00 uur een 
bijeenkomst van het Presidium in de raadszaal van het gemeentehuis van 
Zwijndrecht. 
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De agenda en stukken voor die vergadering kunt u vinden in het nieuwe   
Raadsinformatiesysteem en in de vergader-app GemeenteOplossingen. U 
kunt vooraf van het buffet gebruikmaken. 
 
 
Persbericht 
- Persbericht - MKB-Katalysatorfonds steunt innovatieve methode voor 

asbestsanering 

U vindt het persbericht op de lijst van ingekomen stukken voor de 
Drechtraad van 3 december 2019. 
 
 
     -o-o-o- 
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