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Volgende week is Els op vakantie, daarom toch nu al onze weekbrief die volgende week nog 
een keer rondgemaild zal worden. Voor de afzonderlijke bijeenkomsten zal nog apart een mail 
verstuurd worden, zodat de niet-Drechtraadsleden deze ook kunnen ontvangen via ieders 
griffier.  
 

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 twee raadsvoorstellen neemt de Drechtraad het besluit nu op 6 april. Besluit.   

 
Wilt u nog even bij de vergadering kijken of u van alle documenten kennis heeft genomen? 

 

Drechtraad: 
De Drechtraadsleden zijn al toegevoegd aan MS Teams. 
Wilt u zich afmelden als u niet aanwezig kunt zijn, o.v.v. uw plaatsvervanger en 
diens e-mailadres voor Teams ?  
Alle Drechtraadsleden ontvangen een mail met daarin de link naar het team u 
hoeft zich dus niet aan te melden, alleen graag afmelden indien u niet kunt 
deelnemen dit in verband met de mogelijke stemmingen tijdens een 
Drechtraad. 

 
Hierna op dinsdag 6 april  
Twee Voorlichtingsbijeenkomsten voor alle raadsleden (collegeleden, commissie en 
burgerraadsleden) van de zeven gemeenten via Teams  
20:15 - 21:30/ 22:00 uur/22:00 uur 

 
1. Groeiagenda – Werken en Economie 

   De uitnodiging van deze bijeenkomst heeft u via de griffiers ontvangen en staat ook bij de   
   bijeenkomst op de site.  

Sprekers:   
Portefeuillehouder Maarten Burggraaf 
Portefeuillehouder André Flach 
Eefje Dekkers (Innovationquarter) 
Sjoerd Vollebregt (edb) 
Jacob Klink (werkgevers Drechtsteden 
Martin Bloem (Deal Drechtcities)            - 
Paul Vismans (ROM-D) 

   
Live uitzending via  http://drechtsteden.notubiz.nl/dashboard# 
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  De regiogriffie heeft via de griffiers van de zeven gemeenten emailadressen   
  ontvangen om ALLE raadsleden toe te voegen aan deze bijeenkomst.  
  Wilt u controleren of u inderdaad bent toegevoegd en met het juiste emailadres 
  waarmee u wilt deelnemen via MS TEAMS ? 
 
  Bent u toch nog niet toegevoegd en wilt u actief deelnemen dan kunt u zich   
  aanmelden voor de groeiagenda bijeenkomst via groeiagenda@dordrecht.nl. Heeft u  
  op de avond zelf vragen over de techniek of lukt er digitaal iets niet dan kunt op 6 april  
  ook contact opnemen via dit email adres. 
 
 
2. Transitie Drechtsteden – Deze uitnodiging zal tevens via de lokale griffiers naar de   
  raadsleden worden verzonden. En ook deze bijeenkomst zal live worden uitgezonden via  
  http://drechtsteden.notubiz.nl/dashboard# 

 
  De regiogriffie heeft via de griffiers van de zeven gemeenten email adressen ontvangen    
  om ALLE raadsleden toe te voegen aan deze bijeenkomst.  
  Wilt u controleren of u inderdaad bent toegevoegd en met het juiste emailadres waarmee u wilt  
  deelnemen via MS TEAMS ? 

 
  Bent u nog niet toegevoegd en wilt u actief deelnemen de bijeenkomst dan kunt u zich    
  aanmelden via: hw.voshol@drechtsteden.nl of m.klink@drechtsteden.nl  
  Hebt u op de avond zelf vragen over de techniek of lukt er digitaal iets niet, neem dan 6 april   
  contact op met Wouter Voshol via 06-10780624. 
 

De regiogriffie stuurt de beide links van de voorlichtingsbijeenkomsten via Teams naar alle 
griffies, die het naar u zullen doormailen. Op 6 april zullen we dat nog eens herhalen, 
waarmee we hopen dat eenieder zonder problemen kan deelnemen. 
  
De bijeenkomsten zijn openbaar dus voor iedereen toegankelijk en live te volgen en ook 
achteraf. Helaas kunnen alleen degenen die de uitnodigingen ontvangen actief deelnemen, 
raadsleden, collegeleden, commissieleden en burgerraadsleden. Vindt u het jammer dat u niet 
beiden kunt bijwonen, u kunt beiden altijd achteraf bekijken via 
http://drechtsteden.notubiz.nl/dashboard# 

 

11 mei 
Op de vergaderapp staan al welke programma’s u mag verwachten op 11 mei. 

1. Uitleg over de P&C documenten aangaan de Transitie 

2. De jaarlijkse bijeenkomst GR-en: Veiligheidsregio, GGD en Omgevingsdienst 

Wij wensen u alvast een fijne Pasen toe. 
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