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Gebruik GemeenteOplossingen 

Raadsleden met een account kunnen inloggen op het 
Raadsinformatiesysteem van GemeenteOplossingen en in de vergaderapp, 
zodat zij ook vertrouwelijke stukken kunnen zien. Inloggen is ook nodig om 
te kunnen annoteren. 
Voor de Drechtraad is voor alle leden een account aangemaakt met het bij 
de Regiogriffie bekende e-mailadres. Om uw account voor de Drechtraad 
en dat voor uw lokale raad te kunnen koppelen, is het nodig om voor beide 
hetzelfde, nu reeds in gebruik zijnde e-mailadres te gebruiken. 
De raadsleden die geen lid zijn van de Drechtraad krijgen binnenkort ook 
een account en kunnen dan ook annoteren. Natuurlijk kunnen zij tot die tijd 
de openbare stukken ook raadplegen op het RIS en de app.  
 
Woensdag 27 november 2019 
Vergadering Presidium Drechtraad 
Op woensdag 27 november komt het Presidium van de Drechtraad bijeen 
in vergaderkamer 1 van het Stadskantoor te Dordrecht, Spuiboulevard 300. 
Deze vergadering vormt het vervolg op de vergadering van 5 
november 2019. De agendapunten die toen wegens tijdgebrek niet  
konden worden behandeld, staan op 27 november op de agenda. 
 
Dinsdag 3 december 2019 
Drechtstedendinsdag in het gemeentehuis van Papendrecht 
Buffet  van 18:00- 19:00 uur 
Fractie overleg van 19:00-19:30 uur 
Carrousel Bestuur & Middelen van 19:30-21:00 uur  
Onderwerpen: Regionaal inkoop en aanbestedingsbeleid,  
2e Bestuursrapportage en 1e begrotingswijzing  
Carrousel Bestuur & Middelen  van 19:31-21:00 uur  
Onderwerp: Informatieveiligheid, Privacy/AVG  
Carrousel Fysiek van 19:30-20:00 uur 
Drechtraad vanaf 21:15 uur 

 
De vergaderstukken en het volledige programma van deze avond zijn te 
raadplegen via het nieuwe Raadsinformatiesysteem via het tabblad 
'Vergaderingen'  of direct via de volgende links:  
Drechtstedendinsdag-Avond-gedeelte 
Carrousel-Bestuur-en-Middelen en Carrousel-Bestuur-en-Middelen  
Carrousel-Fysiek 
Drechtraad 
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mailto:regiogriffie@drechtsteden.nl
https://twitter.com/Drechtraad
https://drechtraad.drechtsteden.nl/
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Vergaderingen
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Vergaderingen/Drechtstedendinsdag-Avond-gedeelte/2019/03-december/18:00
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Vergaderingen/GRD-Carrousel-Bestuur-en-Middelen/2019/03-december/19:30
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Vergaderingen/GRD-Carrousel-Bestuur-en-Middelen/2019/03-december/19:31
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Vergaderingen/GRD-Carrousel-Fysiek/2019/03-december/19:30
https://drechtraad.drechtsteden.nl/vergaderingen/GRD-Drechtraad/2019/03-december/21:15


 
 
 
Ontvangen Raadsbrieven 
- Raadsinformatiebrief Uitvoering wet inburgering 2021 

U vindt de Raadsinformatiebrief op de lijst met ingekomen stukken voor de 
Drechtraad van 3 december 2019. 

 
 
Persberichten 
- Persbericht PZH heraanbesteding waterbus met GS-brief vervolgtraject 

aanbesteding personenvervoer over water 

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

Drechtsteden in de media  
Algemeen 

 
https://twitter.com/BgmPaans 

 
Energietransitie  
 

 
https://www.linkedin.com 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 
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https://twitter.com/BgmPaans/status/1195380733243797504
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6601132327676588033
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1195366137736896512


 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 
 
Werken/ Sociaal  

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 
 

Werken  

 
https://www.linkedin.com 

 
https://www.linkedin.com 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 
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https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1195369542307995648
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1194524893741760512
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6600027847983792129
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6601039979626012672
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1195273516729425920


 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 
 

 
       

 https://twitter.com/DrechtstedenReg 
 
Bereikbaarheid  

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 
 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 
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https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1196723167529766912
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1196766719785738241
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1195367831975743488
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1196760230530564096


Wonen  

 
https://www.ad.nl 

 

 
https://www.ad.nl/rivierenland 
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https://www.ad.nl/dordrecht/eerste-tiny-houses-in-papendrecht-hoe-sneller-gehandeld-wordt-hoe-sneller-ze-er-komen%7Ea4e5f9c9/
https://www.ad.nl/rivierenland/woningcorporatie-fien-wonen-doet-beton-in-de-ban%7Eaa63a374/

