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Dinsdag 7 juli 2020 

Vergadering Drechtraad 

De vergadering van de Drechtraad van 7 juli 2020 is alleen toegankelijk 

voor de Drechtraadsleden. Zelfs voor plaatsvervangers is geen ruimte, 

vanwege de verplichte 1,5 meter afstand in de zaal van de Lockhorst in 

Sliedrecht. Alleen plaatsvervangers die het afwezige Drechtraadslid 

moeten vervangen, kunnen de zaal in. Daarom is het nodig dat u zich tijdig 

afmeldt ! 

Ook voor DSB-leden is plaats in de zaal. 

Wilt u bij binnenkomst eerst uw handen desinfecteren en vervolgens de 

presentielijst tekenen ? 

Tijdens schorsingen kunt u naar buiten via de (nood)uitgang. 

Moties en amendementen die u vooraf wilt delen met de leden van de 

Drechtraad, kunnen tot dinsdag 12.00 uur worden toegestuurd. Dan staan 

ze in ieder geval 's avonds bij de vergaderstukken. 

De agenda en stukken staan op de website van de Drechtraad. 

De vergadering is voor de niet aanwezigen te volgen via de livestream. 
 
Data Drechtstedendinsdagen 2021 
De Agendacommissie heeft vorige week de data voor de reguliere 
Drechtstedendinsdagen van 2021 vastgesteld. U kunt ze vast in uw agenda 
zetten: 12 januari, 2 maart, 1 juni, 6 juli, 5 oktober en 7 december 
(reservedatum: 11 mei). De data voor de Groeiagendabijeenkomsten 
komen later via de griffies. 
 
Ontvangen Raadsbrieven 
Raadsbeantwoordingsbrieven 
- Raadsbeantwoordingsbrief VVD – Inburgeringsexamens 
- Raadsbeantwoordingsbrief - vragen VVD over Collectieve zorgverzekering 

minima 
- Raadsbeantwoordingsbrief – VVD - Individuele Begeleiding en Dagbesteding 
- Beantwoording technische vragen SP over jaarrekening 2019 - beroep- en 

bezwaarschriften 

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

mailto:regiogriffie@drechtsteden.nl
https://twitter.com/Drechtraad
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Vergaderingen/GRD-Drechtraad/2020/07-juli/19:00
https://drechtsteden.notubiz.nl/live
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Documenten/Politieke-vragen
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Drechtsteden in de media  
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https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1277492155431432193
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1277880432273567744
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1278360301809758209
https://www.linkedin.com/posts/drechtsteden_innovatie-dienstverlening-overheid-activity-6684127264147304448-uVov
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1277482509752827904
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https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1277497651278360577
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1278237968759652352
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1278590585738350593

