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Alvast voor uw agenda : 

Dinsdag 7 december 2021 Laatste Drechtstedendinsdag avond  
U ontvangt zo snel mogelijk de uitnodiging voor deze avond.  
 
Concept programma Drechtstedendinsdag avond : 
Inloop en buffet ( onder voorbehoud van de coronamaatregelen)  
Laatste Carrousel Bestuur & Middelen : agendapunt Tweede Burap 
Laatste Drechtraad  
 
Toelichting: 
De Tweede Burap is een reguliere bestuursrapportage, met begrotingswijzigingen en financiële 
consequenties voor de zeven gemeenten. In de Carrousel Bestuur & Middelen en de Drechtraad 
dient men dit voorstel volledig te kunnen bespreken.  
 
Het is de bedoeling dat er voorafgaand aan de Drechtraad  een opiniërende carrousel zal zijn met 
de mogelijkheid tot het stellen van technische vragen.  
De agenda van deze laatste DDD zal worden vastgesteld in het Presidium en in de 
Agendacommissie. 
 
De Tweede Burap zal z.s.m. worden gepubliceerd in ons raadsinformatiesysteem.  
U ontvangt hierover nog nader bericht. 
 
Technische vragen kunnen vanaf dat moment vooraf worden ingediend via 
regiogriffie@drechtsteden.nl tot donderdag 2 december 2021 12:00 uur.  
Tijdens de Carrousel kunnen de technische vragen worden ingediend via de griffier/voorzitter. 
De beantwoording zal gepubliceerd worden bij de agenda van de Carrousel B&M en bij de 
Drechtraad van 7 december. En bij de ingekomen stukken. 
 
Concept Programma Drechtraad 7 december 2021 
- Tweede Burap  
- Voorstel intrekkingsbesluit, waarbij een drietal door de Drechtraad vastgestelde regelingen 
wordt ingetrokken. 
 
Direct na de Drechtraad is er een afscheidsreceptie ( onder voorbehoud van de 
coronamaatregelen die dan van toepassing zijn) 

Donderdag 11 november : Presidium van 19:00 uur tot 20:00 uur 
Fysiek in VK 01 van het stadskantoor te Dordrecht.  
 
Woensdag 17 november: Agendacommissie van 18:00 uur tot 19:00 uur  
via MS Teams.  
 
Woensdag 17 november: Audit commissie van 19:15 uur tot 21:00 uur  
Fysiek in VK 03 van het Stadskantoor te Dordrecht  
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