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Dinsdag 3 december 2019 

Drechtstedendinsdag in gemeentehuis Papendrecht 
 
Om 19.00 uur zijn de fractieoverleggen gepland. 
Om 19.30 uur: Carrousel Bestuur en Middelen 1 in zaal De Kooij, met de agendapunten 
"Regionaal aanbestedingsbeleid", "Tweede bestuursrapportage 2019" en "Eerste 
begrotingswijziging 2020". 
Ook om 19.30 uur: Carrousel Bestuur en Middelen 2 in de raadszaal, met een (interactieve) 
workshop over Privacy (datalekken e.d.) en Informatieveiligheid (demonstratie hacken en hoe 
de risico's te beperken). 
Om 19.30 uur: Carrousel Fysiek, in zaal Oosteind, waarin de vragen worden behandeld van 
fractie Philippo over de gevolgen van het stikstofbesluit en de risicogrenzen PFOA, PFAS en 
HFPO-DA voor de uitvoering van de Groeiagenda (woningbouw, infrastructuur). 
Om 21.15 uur: Drechtraad, met de agendapunten uit de eerste carrousel Bestuur en Middelen 
en "Stroomlijn". Tevens wordt aan het begin van de vergadering stilgestaan bij het overlijden 
van Drechtraadslid de heer Van der Does. 

!! De Drechtraadsleden wordt gevraagd bij de ingang van de raadszaal de presentielijst tekenen.  
 

 
Enquête Succesvol wethouderschap 
Wat maakt wethouderschap succesvol? Als raadslid heeft u daar ongetwijfeld een opvatting over. 
Onderzoek tot nu toe vond steeds plaats onder wethouders en/of bestuurders. Zelden werd raadsleden en 
inwoners gevraagd wat zij daar van vinden. Een vergelijking tussen de opvattingen van wethouders zelf, 
raadsleden en inwoners ontbreekt dan ook tot nu toe. Om die reden worden in dit onderzoek zowel 
raadsleden, wethouders als inwoners bevraagd.  Kernvraag is uit welke bronnen van legitimiteit 
succesvolle wethouders putten. Wat verklaart dat zij als succesvol worden gezien en waar zitten 
verschillen in de beleving tussen wethouders zelf, inwoners en raadsleden? Is dat de wijze waarop zij hun 
leiderschap inzetten, zit dat in de wijze waarop ze luisteren naar inwoners, hoe ze in staat zijn voorstellen 
door het politieke proces te loodsen of vanwege de maatschappelijke resultaten die ze boeken? of komt de 
beoordeling als succesvolle wethouder door mediavaardigheid? Of een mix van deze factoren? 
Door deze enquête in te vullen draagt u bij aan kennis over het wethouderschap. Dit kan belangrijke input 
opleveren voor het profiel van toekomstige wethouders, de selectie en benoeming van wethouders door 
raadsleden en de kennis van het functioneren van wethouders bij inwoners.  
Dit onderzoek word gedaan in het kader van een executive masteropleiding aan de Universiteit Utrecht. De 
vragenlijst die u voorgelegd krijgt kan zowel door raadsleden als door commissieleden ingevuld worden. 
Via bijgaande link gaat u naar de vragenlijst voor raadsleden en 
commissieleden: https://surveys.enalyzer.com?pid=r5p3cic5 
De anonimiteit van uw antwoorden is gewaarborgd. Het invullen van de enquête neemt tussen de 5 en 10 
minuten van uw tijd in beslag. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

 
Ingediende vragen artikel 39 RvO  

- Vragen tegenprestatie 2019 namens regiofractie VVD in het kader van de 
Participatiewet 

U vindt de vragen op de lijst met ingekomen stukken voor de Drechtraad van 3 december 
2019 Drechtraad en via Politieke-vragen 
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Ontvangen Raadsbrieven 

- Raadsinformatiebrief stand van zaken uitvoeringsprogramma regionale visie Sociaal 
Domein 

- Raadsbeantwoordingsbrief op de vragen van de heer Van der Net in de carrousel van 
3 september 2019 over zorgaanbieders 

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

Ontvangen uitnodigingen 
- Uitnodiging Kim Putterslezing op 12 december 2019.  

Graag uiterlijk 6 december a.s. aanmelden voor deze lezing. U kunt daarvoor een mail 
sturen naar Wilma van der Plicht, medewerkster kabinet burgemeester. Haar mailadres 
is:  w.vander.plicht@dordrecht.nl n 

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

Persberichten 
- Drechtsteden- Gorinchem dienen samen met provincie Zuid-Holland Regio Deal in 

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

 

Drechtsteden in de media  

 
https://www.linkedin.com 
https://twitter.com/DrechtstedenReg , https://twitter.com/InnoQuarter 
https://www.ad.nl/dordrecht , https://www.hetkontakt.nl/regio 
https://www.alblasserdam.net ,https://www.sliedrecht.net en https://www.papendrecht.net 
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https://www.rijnmond.nl 
 
Algemeen 
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