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Woensdag 20 november 2019 

Agendacommissie en Auditcommissie in Zwijndrecht 
De Agendacommissie vergadert woensdag van 18.00 tot 19.00 uur in het 
gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3. 
De Auditcommissie vergadert van 19.15 tot 21.00 uur, eveneens in het 
gemeentehuis van Zwijndrecht. 
De agenda en stukken voor beide vergaderingen staan vanaf vandaag in 
het raadsinformatiesysteem. 
 
Dinsdag 3 december 2019 
Drechtstedendinsdag in Papendrecht 
De volgende Drechtstedendinsdag vindt plaats op 3 december in het 
gemeentehuis van Papendrecht. Die avond is er ook weer een 
Drechtraadsvergadering. De volledige agenda van deze avond en de 
vergaderstukken worden op 21 november gepubliceerd in het nieuwe 
raadsinformatiesysteem. 
 

Ingediende vragen artikel 39 RvO  

De schriftelijk en technische vragen die vanaf vandaag worden ingediend 
publiceren wij in het nieuwe raadsinformatiesysteem onder het tabblad 
documenten in de rubriek 'politieke vragen'. Ook worden zij nog op de Lijst 
ingekomen stukken geplaatst. 
 

Ingekomen stukken Drechtraad 

Deze worden vanaf 29 november niet meer bij de vergadering van de 
Drechtraad gepubliceerd.  
U kunt de lijst dan vinden in het nieuwe raadsinformatiesysteem onder het 
tabblad documenten in de rubriek  ingekomen stukken.  
 
De huidige 'lijst ingekomen stukken' kunt u terugvinden via de 
vergadering van de Drechtraad van 3 december.  Op 28 november a.s. zal 
de lijst voor de Drechtraad van 3 december worden gesloten. 
 

Toezeggingen, moties en amendementen en de verslagen van de 
Drechtraad 
Deze documenten worden vanaf vandaag ook gepubliceerd in het nieuwe 
raadsinformatiesysteem onder het tabblad documenten onder 
respectievelijk : Toezeggingen, Moties en Amendementen en Verslagen 
van de Drechtraad. 
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Persberichten 

- Persbericht MKB-katalysatorfonds steunt fieldlab waterstof voor de 
maritieme sector 

U vindt het persbericht op de lijst van ingekomen stukken voor de  
vergadering van de Drechtraad van 3 december.  
 

Drechtsteden in de media  

 

Algemeen 

 

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

 

 

 https://www.hetkontakt.nl 
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https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/algemeen/214723/vvd-molenlanden-wil-meer-weten-over-regio-deal-gorinchem-drechtsteden
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Energie transitie  

 

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

Energietransitie / Werken  

 

https://twitter.com/DrechtstedenReg 

 

Werken  
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Werken / Sociaal 

 

https://twitter.com/DrechtstedenReg 
 

 

https://www.linkedin.com/feed/update 
 

Bereikbaarheid  
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https://www.linkedin.com 
 

 

https://www.pzc.nl 
 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6597457330835718144
https://www.pzc.nl/dordrecht/hendrik-ido-ambacht-vreest-voor-waterbusplein-zonder-waterbus~aca6edf4/

