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Woensdag 25 maart 2020 geen Agendacommissie in Zwijndrecht 
De Agendacommissie handelt de agenda deze keer via mail af vanwege de landelijke 
maatregelen rond het coronavirus. De agenda en vergaderstukken zijn vandaag op de website 
van de Drechtraad geplaatst. 
 
Dinsdag 7 april 2020 
Drechtstedendinsdag in Papendrecht over Groeiagenda 
 
We gaan er vooralsnog van uit dat deze Drechtstedendinsdag door kan gaan. Mochten de 
maatregelen rond het coronavirus verlengd of gewijzigd worden, dan kijken we of we een 
alternatief kunnen bieden. 
Op 7 april staan de Groeiagenda-onderwerpen Economie en Bereikbaarheid op de agenda.  
Tijdens deze avond wordt ook een bijeenkomst voor (Drecht)raadsleden over Wmo 
georganiseerd. De agenda voor de Drechtstedendinsdag van 7 april wordt op 26 maart op de 
website van de Drechtraad gezet. 
 

Procesbrief invulling taakstelling sociaal domein 
Deze procesbrief, die aan de colleges van de Drechtsteden is verzonden, bevat informatie over 
de invulling van de er proces van de taakstelling in het sociaal domein. De brief staat op de 
website van de Drechtraad, onder het tabblad Documenten bij de ingekomen stukken. 
 

Regionale Energiestrategie 
De bijeenkomsten over de Regionale Energiestrategie (RES), die gepland stonden voor 25, 26 
en 28 maart, zijn geannuleerd. Er wordt gezocht naar alternatieve data. U vindt  de brief met de  
annulering op de lijst ingekomen stukken. 
 
Persbericht 
− Zaterdag 21 maart tussen 11.00 en 12.00 uur beantwoorden de heer Kolff (Voorzitter 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid) en de heer Van Hengel (directeur GGD Zuid-Holland 
Zuid) bij het radioprogramma Studio De Witt vragen van luisteraars over het coronavirus. Het 
programma is te volgen via Drechtstad FM/RTV Dordrecht en vragen kunnen gesteld 
worden via 078-6574999 en studiodewitt@gmail.com. 

U vindt het persbericht op de website van de Drechtraad, onder het tabblad Documenten bij de 
ingekomen stukken. 

 

Mondelinge en schriftelijke vragen over de Groeiagenda 
Naar aanleiding van vragen in de Agendacommissie van de Drechtraad, is een memo opgesteld 
over het indienen van vragen over de Groeiagenda. Mondelinge en schriftelijke vragen van 
(Drecht-)raadsleden over de Groeiagenda worden in de eigen raad gesteld aan de wethouder 
die in de betreffende bestuurlijke werkgroep zitting heeft. Hij/zij brengt dit, indien nodig, in in de 
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bestuurlijke werkgroep. Daar kan worden bepaald of het handig/zinvol is dit met alle raden te 
delen. 
In dat geval informeren de overige wethouders uit de bestuurlijke werkgroep ook de eigen raad. 
U vindt het memo terug bij de agenda van de Agendacommissie op de website van de 
Drechtraad, bij de vergadering van 25 maart. 

 
 
Drechtsteden in de media 
 
 
Werken & Economie 
 
 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1240563024081141760 
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6644235480206577664 
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Wonen 
 

 
https://www.alblasserdamsnieuws.nl 

 
 

 
Energietransitie 
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https://www.dordrecht.net 
 
 
 

 
https://www.regionale-energiestrategie.nl 
 
 
 

https://www.dordrecht.net/nieuws/2020-03-16-25867-11-puntenplan-platform-duurzaam-dordrecht.html
https://www.regionale-energiestrategie.nl/Nieuws/1604305.aspx

