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6 oktober 2020 
Drechtstedendinsdag 

Op 6 oktober is er weer een Drechtstedendinsdag in De Lockhorst in 

Sliedrecht. Het programma vindt u op de website van de Drechtraad. 

19.30 uur: Mevrouw Clémence Ross legt uit wat respijtzorg is, welke rol de 

gemeenteraad daarin heeft en welke voorbeelden ze daarvan in Nederland 

heeft aangetroffen. Zij doet dit in samenwerking met onderzoeksbureau 

Obelon. Mevrouw Ross heeft zich vorig jaar op verzoek van minister De 

Jonge verdiept in de respijtzorg, de zorg voor de mantelzorgers. Deze 

respijtzorg is een taak van gemeenten en wordt heel verschillend ingevuld, 

ook binnen onze Drechtsteden. Het rapport van de werkgroep vindt u op de 

website van de Drechtraad. 

21.00 uur: Voorstel Wmo. Dit betreft een technische aanpassing van de 

verordening. 

21.30 uur: Schuldhulpverlening. Na een introductie door Peter Heijkoop en 

een presentatie door medewerkers van de SDD over de situatie in de 

Drechtsteden en aanpassingen in de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening, wordt aan de raadsleden gevraagd suggesties voor 

het beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024 te doen. 

Let op: Raadsleden en collegeleden moeten zich uiterlijk 30 september 
a.s. aanmelden voor deze Carrousel Sociaal via 

regiogriffie@drechtsteden.nl ! In verband met de maatregelen vanwege 

Covid-19 mogen er slechts een beperkt aantal deelnemers in de zaal. 

Andere belangstellenden (pers, inwoners, ambtenaren) kunnen de 

bijeenkomst volgen via de livestream. 
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Gebruik Ibabs wordt beëindigd 
Door de ingebruikname van de vergaderapp van GemeenteOplossingen 

(GO-app) en de daaraan gekoppelde website, hoeft er geen gebruik meer 

te worden gemaakt van Ibabs. Het contract wordt beëindigd. 

 

 
Drechtsteden in de media  

 
https://www.ad.nl/dordrecht 
  

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 
 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 

https://www.ad.nl/dordrecht/arme-inwoners-van-de-drechtsteden-kunnen-voucher-aanvragen-voor-een-gratis-inboedel%7Ea1d3e5ea/
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1308307411288162304
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1307319655514726400
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https://www.linkedin.com 
  
  

 
https://www.binnenlandsbestuur.nl 
  

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 
  

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6714799906038534144
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/geen-enkele-gemeentebegroting-structureel.14542146.lynkx?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1306859310295769088
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1306173102188048384
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https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1308310237175308289
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1309025856598179841
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1307971990117122048
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1309023574120947712
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1306854886684987393
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