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22 maart i.p.v. 18 maart 
Afgelopen donderdag en groot deel vrijdag lag het ICT-systeem eruit, waardoor de 

weekbrief van 18 maart niet gemaakt en verspreid kon worden. Alles werkt 

gelukkig weer en daarom de weekbrief nu op maandag 22 maart. 

 

Deze week komt de agendacommissie bijeen waar dan de conceptagenda van 6 

april vastgesteld gaat worden en ook al de agenda van 11 mei. 

In ieder geval zullen op beide data de bijeenkomsten nog digitaal plaatsvinden. We 

hopen in ieder geval dat de vergadering op 6 juli fysiek mag plaatsvinden, maar dat 

is nog steeds niet zeker. 1 juni is het ook nog even de vraag. Als we vergaderen 

voor de zomer dan zal het in de Lockhorst zijn en niet op een gemeentehuis, dat 

lijkt al wel duidelijk. 

 
Dinsdag 6 april 
Drechtraad – via Teams- 19:00-20:00 uur 
Op 2 maart was er nog behoefte aan extra tijd voor nader overleg voordat er 

besluiten genomen worden. Van 2 raadsvoorstellen neemt de Drechtraad het 

besluit nu op 6 april. Intussen is er voor beide raadsvoorstellen extra informatie 

binnengekomen op de regiogriffie, deze stukken zijn of worden morgen 23 maart 

aan de Drechtraadsvergadering toegevoegd. We hopen dat u nu alle relevante 

informatie hebt mogen ontvangen, die nodig is voor een goed te nemen besluit. 

Wilt u nog even op de app kijken of u van alle documenten kennis heeft genomen? 

 

De volgende documenten zijn reeds toegevoegd aan het raadsvoorstel Regionaal 

beleidsplan Schuldhulpverlening :  De brief van het Platform en de Reactie op brief 

Platform tegen armoede over Beleidsplan. Reactie op advies cliëntenraad inzake 

beleidsplan schuldhulpverlening en Advies Regionaal Beleidsplan  

Schuldhulpverlening.  

 

Aan het voorstel ICT verandert zal het stuk 'aansluiting financiële effecten ICT 

verandert met transitieplan 2018 en jaarplan 2021' worden toegevoegd.  
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2 Voorlichtingsbijeenkomsten voor alle raadsleden en anderen van de 
7 gemeenten via Teams 20:15-21:30 uur 
1. Groeiagenda – Werken en Economie, er zijn meerder sprekers 

2. Transitie GRD – Programma volgt nog.  

Voor beide onderdelen ontvangt u afzonderlijk een uitnodiging. De regiogriffie heeft 

alle raadsleden en commissieleden, die bij ons bekend zijn, toegevoegd, zodat u 

kunt deelnemen met de bijbehorende link. 

De regiogriffie stuurt de beide link van Teams naar alle griffies, die het naar u 

zullen mailen. Op 6 april zullen we dat nog eens herhalen, waarmee we hopen dat 

eenieder zonder problemen kan deelnemen. 

De bijeenkomsten zijn voor iedereen te volgen, live, maar ook achteraf. Dus vindt u 

het jammer dat u niet beiden kunt bijwonen, u kunt beiden altijd achteraf bekijken.  

 

Dinsdag 11 mei 
Elk jaar rond deze tijd heeft u een avond met de Veiligheidsregio, de GGD en de 

Omgevingsdienst. Nu het vergaderen vooral digitaal en via Teams gaat, heeft de 

Regiogriffie ook aan hen onze faciliteiten beschikbaar gesteld en zullen zij samen 

een programma maken dat zal zijn op 11 mei. 

Tegelijk zal die avond ook uitleg gegeven worden over de P&C cyclus met 

bijbehorende documenten tijdens en na de Transitie van de GRD.  

Dus ook op 11 mei 2 parallelle voorlichtingssessies van 19:30 – 21:30 uur. 

 
       Toezeggingen 

- Beantwoording technische vragen ( invulling toezegging) SP inzake CZM. In 

de Drechtraad van 7 juli 2020 heeft portefeuillehouder dhr. Heijkoop een 

toezegging gedaan. Deze is nu beantwoord en staat op de lijst van inkomen 

stukken en bij de politieke vragen op de website van de Drechtraad.  

- Brief platform tegen armoede inzake beleidsplan schuldhulpverlening en de 

reactie van de portefeuillehouder. Ook deze staan op de lijst van ingekomen  

stukken en bij de Drechtraad vergadering van 6 april bij het agendapunt 

beleidsplan schuldhulpverlening. 

   
Volgend weekbericht op 1 april. 
 

https://drechtraad.drechtsteden.nl/Documenten/Politieke-vragen

