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In de carrousels van 2 maart zijn er twee raadsvoorstellen niet meteen doorgegaan als
hamerstuk naar de Drechtraad van die avond. Er is nu voor gekozen om voor deze beide
voorstellen een extra Drechtraad in te lassen op 6 april ter besluitvorming. Deze mogelijkheid
was al eerder door de agendacommissie en de voorzitter van de Drechtraad goedgekeurd.
Naast de extra Drechtraad was er ook al eerder afgesproken om op 6 april een
voorlichtingsavond te houden van de Groeiagenda en ook van de Sociale Dienst. Deze
bijeenkomsten worden parallel gehouden en zullen nu later dan oorspronkelijk gepland worden
gehouden, om 20.15 uur i.p.v. 19:30 uur. Enige voorbehoud is geboden, mocht de Drechtraad
onverhoopt iets uitlopen.
Komende week heeft Dorien een week vrij en is zij niet bereikbaar; Els houdt dan de mail van
de regiogriffie bij en is uiteraard wel bereikbaar. Els heeft een week vrij van 29 maart tot 2 april,
maar zij blijft wel bereikbaar.
De Drechtstedendinsdag van 11 mei zal waarschijnlijk benut worden met voorlichting over de
transitie en de P&C cyclus, maar dit is nog onduidelijk, hierover wordt u nog tijdig geïnformeerd.

Drechtstedendinsdag 6 april 2021:
Ingelaste Drechtraad
start: 19:00 uur – 20:00 uur
Aangezien het gaat om een ingelaste Drechtraad met daarna nog voorlichtingsbijeenkomsten is
de agenda beperkt.

Drechtraad:
De Drechtraadsleden worden 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? Dan voegen wij de plaatsvervanger toe aan de Drechtraad.
De Drechtraad is voor iedereen te volgen via de livestream
De agenda en de vergaderstukken vindt u op de website van de Drechtraad.
Voorlichtingsbijeenkomsten
Groeiagenda – Economic Board
start: 20:15 – 21:30 uur
Sociale Dienst –Transitie
start: 20:15 – 21:30 uur
De regiogriffie zal tijdig, naast de leden en plv. leden van de Drechtraad tevens de overige
raadsleden en collegeleden van de zeven gemeenten aan Teams toevoegen, voor zover deze
bij ons bekend zijn. Via de eigen griffiers worden de linken tijdig voor beide bijeenkomsten
naar iedereen gemaild
Wanneer u bent toegevoegd aan de teams zal het team zichtbaar worden in uw overzicht met
Teams vergaderingen. Let er op dat u dan wel ingelogd bent met het juiste account. Wilt u zelf
uw juiste email adres checken en evt. wijzigingen tijdig aan ons doorgeven?
Naast de Drechtraad zijn ook de voorlichtingsbijeenkomsten van de Groeiagenda en de Sociale
Dienst te volgen via de livestream, als u niet hoeft mee te praten.
De volgende weekbrief verschijnt op 18 maart 2021
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