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Dinsdag 2 juni 2020 

Drechtstedendinsdag via MS Teams en uitgezonden via livestream 

Drechtraad: 19:30 – 20:30 uur 
Drechtraadsleden zijn inmiddels toegevoegd aan het team Drechtraad in Microsoft 
Teams.  
De agenda en vergaderstukken staan op de website van de Drechtraad. 
 

Carrousel Integraal: 20:45 - max. 23:00 uur 
Alleen de aangemelde raadsleden voor deze carrousel zijn inmiddels toegevoegd 
aan het team Carrousel Integraal in Microsoft Teams. Er heeft zich nog slechts één 
spreker aangemeld voor deze carrousel. Hebt u zich niet aangemeld als spreker, 
dan krijgt u geen gelegenheid om het woord te voeren. 
Hebt u zich niet aangemeld voor deze carrousel ? Dan kunt u de carrousel alleen 
volgen via de livestream. U kunt dan niet meepraten. 
De agenda en vergaderstukken staan op de website van de Drechtraad. 
 

Themabijeenkomst: Deze gaat helaas niet door. 

 
!!  Beide vergaderingen, zowel Drechtraad als Carrousel Integraal, worden uitgezonden 

via de livestream https://drechtsteden.notubiz.nl !! 
U hoeft zich dus niet aan te melden als u de bijeenkomsten wilt volgen. 
 
Ingediende vragen artikel 39 RvO  
 
• Vragen van de heer Van der Net namens de regiofractie VVD over fraude bij inburgering 
• Aanvullende vragen van de heer Van der Net namens de regiofractie VVD over 

specificaties sociaal domein 
• Technische vragen heer Boudewijn Carrousel Integraal en antwoorden 
• Technische vragen over invulling taakstelling sociaal domein namens regiofractie Groen 

Links 

U vindt de ingediende vragen bij de politieke vragen op de website van de Drechtraad. 
 

Persbericht 
- Rubber Design ontvangt bijdrage MKB-katalysatorfonds Drechtsteden 

U vindt het persbericht op de lijst van ingekomen stukken op de website van de Drechtraad 
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Drechtsteden in de media 
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https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1263769943369269249
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