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Vergadering 7 december 2021 Drechtraad 

20:00 uur digitaal  

Bericht van de voorzitter de heer Kolff: 

Geachte leden van de Drechtraad, 
  
Vandaag over een week staat de Drechtraad gepland, onze laatste Drechtraad. Wat hadden we 
dit graag met elkaar op een gepaste en feestelijke manier willen doen.  
  
Helaas grijpt het Coronavirus weer te veel om zich heen en zijn er landelijk nieuwe maatregelen 
van kracht. Enkele hiervan zijn 'vermijd contacten zoveel als mogelijk en werk thuis'. Het past ons 
dan niet om met 70 à 80 man bij elkaar te komen. Hoe jammer we dit ook vinden. Ik heb daarom 
moeten besluiten dat onze laatste Drechtraad digitaal plaatsvindt.  
Ik betreur dit, ongetwijfeld met u, uiteraard zeer. Wij maken er digitaal met elkaar een zo mooi 
mogelijke laatste Drechtraad van. Deze zal uiteraard ook uitgezonden worden. Vanuit de 
regiogriffie zal u over de digitale vergadering en de uitzending nader geïnformeerd worden.  
  
Hartelijke groet en graag tot dinsdag, 
  
Wouter Kolff 
Voorzitter Drechtraad 
 
De leden van de Drechtraad, plv. leden en DSB leden hebben inmiddels via e-mail de link naar 
het team ontvangen. Overige belangstellenden kunnen de Drechtraad volgen via: 
https://drechtsteden.notubiz.nl/dashboard# 

 
Tweede Burap  
Er is besloten om geen aparte Carrousel Bestuur & Middelen te houden. Deze zal worden 
geïntegreerd in de Drechtraad.  
 
Uiteraard is er zoals altijd gelegenheid tot het stellen van technische vragen vooraf.  
De tweede Burap is  gepubliceerd bij de Drechtraad van 7 dec.  

 
Technische vragen kunnen vooraf worden ingediend via regiogriffie@drechtsteden.nl  tot 
donderdag 2 december 2021 12:00 uur. 
De beantwoording zal bij de vergaderstukken én op de Lijst ingekomen stukken worden 
gepubliceerd.  
 
Bij het agendapunt Tweede Burap bieden wij de fractie voorzitters de mogelijkheid om nog 
eenmaal het woord te voeren.  
Maximaal 2 minuten spreektijd. 

 

 Wij hopen u digitaal te verwelkomen bij deze laatste Drechtraad  
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