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Woensdag 22 april 2020 
Digitale vergadering Agendacommissie 
De Agendacommissie van 22 april aanstaande vergadert via Microsoft 
Teams. De agenda hiervoor wordt 16 april 2020 gepubliceerd in 
GemeenteOplossingen en op de website van de Drechtraad. 
 
Aanbesteding waterbus 
Het Personenvervoer over Water Rotterdam – Drechtsteden, beter bekend 
als de Waterbus, krijgt per 1 januari 2022 een nieuwe exploitant. Het betreft 
de Combinatie Aqualiner BV / Swets ODV Maritiem BV. Dat is de uitkomst 
van de openbare Europese aanbesteding die de Provincie de afgelopen 
periode heeft uitgevoerd. Meer informatie vindt u op de website van de 
provincie. 
 
VNG Jaarcongres 9 en 10 juni 2020 gaat niet door 
Het jaarlijkse congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, dat dit 
jaar op 9 en 10 juni in Hoorn zou worden gehouden, gaat niet door. 
Dit staat in de brief van het VNG, die u op de lijst met ingekomen stukken 
van de website van de Drechtraad kunt vinden. 
 
Nieuws over de Groeiagenda 
Zoals in het weekbericht van vorige week al is aangekondigd,  is er een 
"Vlugschrift Groeiagenda" verschenen. Om u toch te kunnen informeren 
over de pijlers Werken & Economie en Bereikbaarheid & Mobiliteit, vindt u 
in dit vlugschrift de laatste stand van zaken. U vindt dit vlugschrift op de lijst 
ingekomen stukken op de website van de Drechtraad. 
 
Ontvangen Raadsbrieven 
Raadsinformatiebrieven 
- Raadsinformatiebrief Tweejaarlijks Cliëntervaringsonderzoek Wmo 
- Raadsinformatiebrief Stand van zaken inkoop huishoudelijke 

ondersteuning 

U vindt de Raadsbrieven bij de ingekomen stukken op de website van de 
Drechtraad. 
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Drechtsteden in de media  
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6653652247291006976
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1247884764826054660
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1247823796691664898
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6653597989589909504
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1247142472331014144
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1246058917945315328
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Bouwen & Wonen 
 

 
 
https://www.ad.nl/dordrecht 
 

https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1246055573193461761
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1246044215567671296
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1244988954144911361
https://www.ad.nl/dordrecht/bouwtempo-van-dordrecht-ligt-te-laag-geen-4000-huizen-in-vier-jaar-tijd%7Eaffe55d1/
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https://www.ad.nl/rivierenland 
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Wonen & Bouwen /energie & duurzaamheid 
 

 
https://www.duurzaamgebouwd.nl 
 
 
 

https://www.ad.nl/rivierenland/sgp-woningnood-in-hardinxveld-snel-aanpakken%7Ea833a8b2/
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1247424827314647040
https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20200403-biobased-bouwen-betekent-verantwoordelijkheid-nemen

