
Beste raadsleden,

Graag nodigen wĳ  u uit voor een digitale raadssessie over de transitie GR Sociaal 
op dinsdag 1 juni van 20.15 tot 22.00 uur.

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 behoorlĳ k technische stukken, stellen we u 
graag in de gelegenheid om tĳ dens een digitale raadssessie uw technische vragen te stellen.

Programma
De inloop van de digitale raadssessie is van 20.15 tot 20.30 uur. Om 20.30 uur starten we de sessie 
met een korte toelichting op de stukken. Daarna is er alle gelegenheid voor technische en 
verhelderende vragen. Het politieke gesprek over de inhoud, voert u uiteraard lokaal.

Deelnemen
De raadssessie vindt plaats na Drechtstedendinsdag. We gebruiken hetzelfde Ms team als de 
avondsessie op 6 april. Aanmelden is niet nodig, deelnemen kan via deze link: 
> Ga naar Team Voorlichtingsbĳ eenkomst Transitie GRD

Kunt u er niet bĳ  zĳ n op 1 juni?
Bĳ  voldoende aanmeldingen organiseren we nog een extra sessie op woensdag 9 juni van 19.30 tot 
21.15 uur. Hiervoor is aanmelden wel nodig. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar 
transitiesociaal@drechtsteden.nl. Zet in het onderwerp ‘Aanmelding raadssessie transitie GR Sociaal 
9 juni’. En geef in de mail aan via welk e-mailadres wĳ  u digitaal kunnen uitnodigen via Ms Teams. Wĳ  
zorgen er vervolgens voor dat u apart een uitnodiging krĳ gt met een link naar de Ms teams-sessie van 
9 juni.

We kĳ ken uit naar uw deelname en hopen op een inspirerende sessies!We kĳ ken uit naar uw deelname en hopen op een inspirerende sessies!

Uitnodiging 
Technische vragenrondes Transitie GR Sociaal  

1 juni 2021 | 20.15 - 22.00 uur

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aecd7cfc967c245b58ad598af8a141c5d%40thread.tacv2/conversations?groupId=a32acf14-c5af-424b-8b43-a1b6c740b7fb&tenantId=ce1619bc-aea1-41c1-8fa8-bbdc8c7d1cef

