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Dinsdag 1 juni 2021 
 
Carrousel Bestuur en Middelen via Ms Teams start : 19:00 uur  

- Jaarstukken 2020 GR 
- Primaire begroting 2022 

Carrousel Sociaal via MS Teams start : 19:00 uur 
- Voorstel Actualisatie Verordening Maatwerkvoorzieningen Maatschappelijke 

Ondersteuning.  

Graag Technische vragen vooraf indienen via regiogriffie@drechtsteden.nl tot 
donderdag 27 mei 2021 12:00 uur!  Antwoorden zijn dan gegarandeerd! 
Tijdens de Carrousel kan natuurlijk ook, maar dan kan het zijn dat u niet meteen het 
antwoord krijgt.  
 
Aanmelden voor Drechtraadsleden en plaatsvervangers is niet nodig!  
Alle Drechtraadsleden en de plaatsvervangende Drechtraadsleden zijn reeds 
toegevoegd aan beide teams. Zij hebben inmiddels een mail ontvangen van de 
regiogriffie met daarin de Teams linken.  
 
Wilt u meepraten in één van beide carrousels en bent u nog niet toegevoegd aan 
Teams dan kunt u zich aanmelden via regiogriffie@drechtsteden.nl  
 
De carrousels zijn uiteraard ook te volgen via 
https://drechtsteden.notubiz.nl/dashboard#  
 
 
Na afloop van de Carrousels om 20:30 uur: 
 
GR Sociaal, technische vragen 20:30 uur 1 juni. 
De gemeenten en Sociale Dienst Drechtsteden werken momenteel hard aan de 
totstandkoming van de GR Sociaal. In juni en juli 2021 behandelen de lokale 
gemeenteraden de conceptteksten van de GR met de begeleidende notitie. Omdat het 
hier gaat om behoorlijk technische stukken, worden alle raadsleden van de 
Drechtstedengemeenten uitgenodigd om tijdens een digitale raadssessie op 1 juni 
2021 uw technische vragen te stellen.  
 
In Teams zal de groep 'Voorlichtingsbijeenkomst Transitie GRD' hiervoor ingezet 
worden, alle raadsleden e.a. van de 7 gemeenten zijn daaraan al toegevoegd.  
 
Er volgt nog een aparte uitnodiging met alle details via uw griffier vanuit de 
organisatoren. 
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Woensdag 16 juni 2021 – 18:30 tot 20:00 uur 
 
Bijeenkomst moties en amendementen RES 1.0 
In uw gemeenteraad staat de RES (Regionaal Energie  Strategie) binnenkort op uw 
agenda. Regionaal overleg van de raden onderling is wenselijk om zo sterker te staan 
en te komen tot een breed gedragen RES.  
Nu zal niet elke raad het stuk al voor besproken hebben op 16 juni. Toch is dit de enige 
en tijdige mogelijkheid die de griffiers konden vinden om te zorgen dat er zoveel  
mogelijk eenduidige moties dan wel amendementen ingediend kunnen gaan worden. 
Eenduidigheid geeft (via de colleges) een krachtig signaal aan het BO RES waar zowel 
de raden als colleges beiden profijt van hebben.  
 
Nadere informatie ontvangt u van tevoren van uw griffier.  
 
 
Ontvangen Raadsbrieven 

- Raadsinformatiebrief naar aanleiding van de art. 39 RvO vragen namens de 
T@B over de TONK regeling inclusief bijlage.  

U vindt de Raadsbrief bij de politieke vragen en de lijst ingekomen stukken voor de 
Drechtraad van 6 juli 2021 op de website van de Drechtraad 
 
Ontvangen uitnodigingen 

- Regionale adviesraad WMO Themabijeenkomst ‘Sociaal domein op koers?’  
op 2 juni 2021 

U vindt de uitnodiging op de lijst van ingekomen stukken op de website van de 
Drechtraad 
 

 
Fysiek vergaderen in juli? 

  Het is op dit moment nog onduidelijk of er in juli fysiek vergaderd kan worden of dat het 
dan toch nog digitaal gaat plaatsvinden. We hopen hier half juni uitsluitsel over te 
kunnen geven.  
Mocht het mogelijk zijn om de jaarlijkse barbecue te houden, houd er dan vast rekening 
mee dat dit dan met de 1,5 m afstand zal zijn en dat daardoor deelname beperkt is tot 
alleen diegenen die bij de Drechtraadvergadering aanwezig dienen te zijn.  
We hopen in december in ieder geval wel iets te kunnen organiseren waarbij iedereen, 
zoals vanouds, aan kan deelnemen. 
 
De volgende weekbrief verschijnt op 3 juni of eerder als er bijzonderheden te 
melden zijn.  
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