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De medewerkers van de Regiogriffie wensen iedereen een heel gezond en 
gelukkig nieuwjaar ! 
 
Ook in 2020 zijn er weer tien Drechtstedendinsdagen gepland. Vijf daarvan zijn 
voornamelijk gevuld met onderwerpen uit de Groeiagenda. De andere vijf zijn in 
beginsel voor de Drechtraadvergaderingen en de Carrousels. Maar soms zijn het 
ook avonden waarop beide soorten bijeenkomsten gepland worden, zoals 
aanstaande dinsdag, 14 januari 2020. 
Op de Drechtstedendinsdagen dat er onderwerpen van de Groeiagenda gepland 
staan, is het uitdrukkelijk ook de bedoeling dat lokale raadsleden én lokale 
collegeleden uitgenodigd worden om de avonden te bezoeken. Het blijft immers 
belangrijk dat we elkaar blijven ontmoeten !  
 
Dinsdag 14 januari 2020 

Drechtstedendinsdag in gemeentehuis Zwijndrecht 
Er is van 18:30 tot 19:00 de gelegenheid voor het voeren van fractieoverleg. 
De Drechtraad vergadert van 19:00 tot 20:00.  
De Drechtraadsleden wordt gevraagd bij de ingang van de raadszaal de 
presentielijst tekenen. 
Omdat er tijdens deze avond ook een meervoudig lokaal onderwerp wordt 
besproken, worden de lokale raads- en collegeleden uitdrukkelijk uitgenodigd om 
deze Drechtstedendinsdag bij te wonen.  
 
Dinsdag 14 januari 2020         
Meervoudig lokale Themabijeenkomst over Warmtenet in het gemeentehuis van 
Zwijndrecht  
 
Aanvang: 20.15 uur. Met oog op de belangrijke rol die een warmtenet in de 
warmtetransitie kan gaan spelen, willen we u graag nader informeren over het hoe, 
wat en waarom van een warmtenet. HVC zal hiertoe een presentatie verzorgen en 
uw vragen beantwoorden. Daarnaast zullen de woningcorporaties duiden waarom 
zij samen met HVC tot de intentieovereenkomst zijn gekomen.  
U vindt de uitnodiging voor de Themabijeenkomst over Warmtenet in het 
Raadsinformatiesysteem van de Drechtraad onder het tabblad Vergaderingen bij 
Thema / Inspiratiebijeenkomst 14 januari 2020.  
 
Woensdag 22 januari 2020 
Agendacommissie in Zwijndrecht 

De Agendacommissie vergadert op woensdag 22 februari van 18.00 tot 19.00 uur in 
het gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3. 

  
Weekbericht Drechtraad  

Regiogriffie Drechtsteden, pagina 1 van 4 
 

 

mailto:regiogriffie@drechtsteden.nl
https://twitter.com/Drechtraad
https://drechtraad.drechtsteden.nl/Vergaderingen/Thema-Inspiratiebijeenkomst/2020/14-januari/20:15
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=hfGIMfmV&id=E667C67176776345145BB03C303B7F9064D4DCDB&thid=OIP.hfGIMfmVDEyDfFAGMKUwFwHaCo&mediaurl=https://img.freepik.com/vrije-vector/glanzende-2020-gelukkig-nieuwjaar-gouden-brede-banner_1017-21547.jpg?size%3d626%26ext%3djpg&exph=223&expw=626&q=2020+nieuwjaar&simid=608017968061942513&selectedIndex=13&adlt=strict


Ingekomen Stukken Drechtraad 
• Platform Armoede heeft gereageerd op de invulling van de taakstelling Sociaal 

Domein.  
• Uitnodiging voor een gesprek over 'ziekte en geld enzo' in Café Kom(t) Voor 

Elkaar van Ouderplatform Zuid-Holland Zuid op maandag 20 januari van 19:30 
tot 21:30. Aanmelden kan via ouderszhz@gmail.com. 

U vindt de ingekomen stukken in het Raadsinformatiesysteem van de Drechtraad 
onder het tabblad Documenten bij de Ingekomen stukken. 
 

Gebruik GemeenteOplossingen 

Raadsleden zijn in het weekbericht van 5 december geïnformeerd over het 
Raadsinformatiesysteem van GemeenteOplossingen en de vergader-app van 
GemeenteOplossingen. Inloggen is noodzakelijk als u vertrouwelijke stukken wilt 
inzien.  
Voor alleen het inzien van de vergaderstukken voor de Drechtstedendinsdag zoals 
de Drechtraad, Carrousels, Thema- / Inspiratiebijeenkomsten is het niet nodig om 
een account te hebben. 
U kunt de stukken voor de Drechtstedendinsdagen terugvinden in het 
Raadsinformatiesysteem van de Drechtraad onder het tabblad Vergaderingen  
Er is ook een handleiding voor de vergader-app. U kunt de handleiding terugvinden 
in het Raadsinformatiesysteem van de Drechtraad onder het tabblad Documenten 
bij Handleiding GO vergaderapp. 
 

Let op: de lijst ingekomen stukken, politieke vragen, moties en amendementen, 
verslagen van de Drechtraad en toezeggingen vindt u nu terug in het 
Raadsinformatiesysteem van de Drechtraad onder het tabblad Documenten bij  
Ingekomen stukken. 

 
 

Drechtsteden in de media  
Algemeen 

 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6619869096391647233 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1214102573621424128 
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https://www.078.nu/nieuws/regio-drechtsteden-telt-sinds-2019-meer-dan-290-000-

inwoners/  

 

 
https://www.ad.nl/dordrecht/inwoneraantal-papendrecht-krimpt-groei-in-de-rest-van-

de-regio~aac4770b/ 

 
Bereikbaarheid 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg  
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Milieu 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg  

 

Veiligheid 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1214938381140086790 

 
 

Economie 

 
https://twitter.com/DrechtstedenReg/status/1214936083571576832 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6620702620170371072 
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