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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. Raadsleden 
krijgen in de komende weken een e-mail met uitleg en een activatielink 
waarmee zij een wachtwoord kunnen aanmaken. Deze mail is afkomstig 
van noreply@gemeenteoplossingen.nl. Deze mail kan in uw spam box 
terecht komen.  
 
Voor alleen het inzien van de vergaderstukken voor het 
Drechtstedendinsdag avond gedeelte zoals de Drechtraad, Carrousels en 
Informatiebijeenkomsten is het niet nodig om een account te hebben.  

De stukken voor het Drechtstedendinsdagavond-gedeelte zijn voor 
iedereen te raadplegen via drechtraad.drechtsteden.nl/Vergaderingen. 
  
Let op: verder is er een aantal wijzigingen met betrekking tot het 
publiceren van de lijst ingekomen stukken, politieke vragen, moties en 
amendementen, verslagen van de Drechtraad en toezeggingen.  
 

Ingekomen stukken 

Ingekomen stukken voor de Drechtraad worden niet meer alleen bij de 

vergadering van een Drechtraad gepubliceerd.  

Deze worden eerst gepubliceerd in ons nieuwe raadsinformatiesysteem 

onder het tabblad Documenten of direct te benaderen via deze link.  

Op het moment dat de Lijst ingekomen stukken zal worden gesloten, de 

donderdagmiddag vóór een Drechtraad, publiceren wij een overzicht van 

alle ingekomen stukken bij de desbetreffende Drechtraad. 

mailto:regiogriffie@drechtsteden.nl
https://twitter.com/Drechtraad
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Vergaderingen
mailto:noreply@gemeenteoplossingen.nl
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Vergaderingen
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Documenten
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Documenten/Ingekomen-stukken
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Moties, Amendementen en Verslagen van de Drechtraad 

Deze worden gepubliceerd onder het tabblad Documenten bij   
Moties en Amendementen en Verslagen van de Drechtraad. 
 

Toezeggingen 

Toezeggingen worden onder het tabblad Documenten gepubliceerd onder 
de rubriek Toezeggingen en bij de desbetreffende Drechtraad of carrousel 
in GO. 
 

Ontvangen Raadsbrieven 

Raadsbeantwoordingsbrief  
- Beantwoording technische vragen art. 40 namens Regiofractie VVD n.a.v.  
onderzoek van Follow the Money naar 'Zorgcowboys' 
 
U vindt deze Raadsbeantwoordingsbrief op de lijst met ingekomen stukken 
voor de Drechtraad van 3 december 2019 en bij de rubriek Politieke-
vragen. De schriftelijke en technische vragen publiceren wij vanaf heden 
alleen nog op deze wijze.  
 
- Raadsinformatiebrief Zorgmijding en eigen bijdrage  

U vindt deze raadsinformatiebrief in ons Raadsinformatiesysteem op de 
Lijst ingekomen stukken. 
 
Eerste uitgave Drechtzine 

De eerste uitgave van het magazine "Drechtzine" is onlangs verschenen. 
Hierin staan verhalen over onze regio. 
U vindt dit magazine onder deze link Drechtzine november 2019. 

Mocht u prijs stellen op een papieren exemplaar, stuur dan even een 
mailtje aan regiogriffie@drechtsteden.nl. 
 

 

     

  

https://drechtraad.drechtsteden.nl/Documenten/Moties-en-amendementen
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Documenten/Verslagen-Drechtraad
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Documenten/Toezeggingen
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Documenten/Ingekomen-stukken
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Documenten/Politieke-vragen
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Documenten/Politieke-vragen
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Documenten/Ingekomen-stukken
https://www.yumpu.com/nl/document/read/62942103/dz-drechtzine-november-2019
mailto:regiogriffie@drechtsteden.nl
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Drechtsteden in de media  

 

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

 

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

 

 

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

  

https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1200007606196150272
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6605772305018814464
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6606176931316670464
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1200412460613853185
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1201458631549620224
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6607275041661026304
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6607550349052125184
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1201785419991531521
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Bereikbaarheid 

 

https://twitter.com 
 

 

https://www.zuid-holland.nl 
 

 

https://twitter.com 
 

  

https://twitter.com/ADdeDordtenaar/status/1200673171051077632
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/november-2019/start-nieuwe/
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1201506181669425153
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Wonen  

 

https://www.ad.nl 
 

 

https://twitter.com 
 

https://www.ad.nl/politiek/provincies-zwichten-voor-boerenprotest-stikstofregels-worden-versoepeld~af36b72bc/
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1201511877110648834

