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Drechtstedendinsdag 14 januari en 4 februari 2020 
Dinsdag 14 januari was er een themabijeenkomst in Zwijndrecht over het warmtenet. HVC 
en Woonbron waren aanwezig als vertegenwoordigers van de woningcorporaties. Er werd 
een presentatie gegeven over het warmtenet waarin werd uitgelegd wat voor rol een 
warmtenet kan spelen bij de energietransitie.  
U vindt de presentatie over het warmtenet op de website van de Drechtraad onder het 
tabblad Vergaderingen bij Thema / Inspiratiebijeenkomst 14 januari 2020.  
 
De volgende Drechtstedendinsdag is op 4 februari 2020 in het gemeentehuis van 
Papendrecht. 
 
Woensdag 22 januari 2020 
Agendacommissie in Zwijndrecht 

De Agendacommissie vergadert woensdag 22 januari 2020 van 18.00 tot 19.00 uur in het 
gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3. 
De agenda en stukken voor de vergadering staan vanaf vandaag in het website van de 
Drechtraad onder het tabblad Vergaderingen. 
 

Naamswijziging vergader-app GO en lancering web app variant van het nieuwe 
raadsinformatiesyteem  
De naam van de vergader-app GO is veranderd. De app is nu te 
downloaden onder de naam: Go. app. Deze app is alleen 
beschikbaar voor tablets.  
In deze app kunt u gemakkelijk uw vergader stukken bekijken en 
annotaties maken. Indien u de app al heeft geïnstalleerd dan is het niet nodig om de 
Go.app nogmaals te installeren Het is voldoende om de update te installeren.  
 
De reden van naamswijziging is dat er sinds kort nog een app voor 
u beschikbaar is en deze heeft de naam GO. vergaderen 
gekregen.  
Deze GO. vergaderen app is zowel beschikbaar voor mobiele 
telefoons als tablets en het verschil met de andere vergader app is, 
dat hierin de website van de Drechtraad in 'app vorm' te benaderen is. 
 
Mocht u problemen hebben met inloggen op het website van de Drechtraad of in de app, 
of bent u uw wachtwoord vergeten en is het niet mogelijk om zelf een nieuw wachtwoord 
aan te maken? 
Wij, Joke Heijmans en Dorien Petersen zijn voor vragen bereikbaar via 
regiogriffie@drechtsteden.nl of 0787707038 / 078-7703946  van maandag tot en met 
donderdag. 

 
Weekbericht Drechtraad  

Regiogriffie Drechtsteden, pagina 1 van 3 
 

 

mailto:regiogriffie@drechtsteden.nl
https://twitter.com/Drechtraad
https://drechtraad.drechtsteden.nl/
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Vergaderingen/Thema-Inspiratiebijeenkomst/2020/14-januari/20:15
https://drechtraad.drechtsteden.nl/
https://drechtraad.drechtsteden.nl/
https://drechtraad.drechtsteden.nl/
https://drechtraad.drechtsteden.nl/
mailto:regiogriffie@drechtsteden.nl


 
 
Ingekomen stukken 
Deze worden eerst gepubliceerd op de website van de Drechtraad onder het tabblad 
Documenten, direct te benaderen via ingekomen stukken.  
Op het moment dat de Lijst ingekomen stukken zal worden gesloten, de 
donderdagmiddag vóór een Drechtraad, publiceren wij alle ingekomen stukken bij de 
desbetreffende Drechtraad. De reden hiervoor is dat er niet meer maandelijks een 
Drechtraad zal plaatsvinden.  
 
Ontvangen uitnodigingen 
- Uitnodiging voor de Consultatie van bestuurders en volksvertegenwoordigers over de 

doorontwikkeling van de Regionale Energie Strategie op donderdagavond 6 februari 
of zaterdagochtend 8 februari 2020 in Cultureel Centrum Landvast te Alblasserdam. 
Aanmelden kan via energie@drechtsteden.nl. 

U vindt de uitnodigingen op de website van de Drechtraad bij de ingekomen stukken. 

 

Persberichten 
- Persbericht Drechtsteden zet samenwerking met Deal en Economic Development 

Board voort. 
- MKB-katalysatorfonds steunt ontwikkeling prototype robot voor ent-proces. Het bedrijf 

Machinnova BV uit Dordrecht heeft een bijdrage ontvangen uit het MKB-katalysatorfonds 
Drechtsteden 

- Drechtsteden investeert half miljoen in MKB-katalysatorfonds. 

U vindt de persberichten bij de ingekomen stukken op de website van de 
Drechtraad 
 
Ontvangen Raadsbrieven 
- Beantwoording van de vervolgvragen van de heer Philippo over de brief van 4 oktober 2019 

- Raadsbeantwoordingsbrief vragen n.a.v. vaststelling regionaal inkoop-en aanbestedingsbeleid 

- Raadsbeantwoordingsbrief beantwoording vragen ex. art. 39 en 40 RvO door de heer Philippo. 

U vindt de Raadsbrieven op de website van de Drechtraad onder het tabblad 
Documenten, bij de politieke vragen. 
 
NB: 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 in de rubriek 
Toezeggingen en bij de desbetreffende Drechtraad of carrousel. 
 
Ingediende vragen artikel 40 RvO 
- Technische vragen van de heer Van der Net, VVD fractie over Statushouders 2019 
 
Schriftelijke en technische vragen worden gepubliceerd bij de Politieke vragen. 
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Drechtsteden in de media  
Economie 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 
 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 
 

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

Milieu 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 
https://www.rijksoverheid.nl 
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