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Dinsdag 7 december 2021  
Drechtraad begint stipt om  20:00 uur  
 
De agenda en stukken zijn inmiddels gepubliceerd op: Drechtraad 
 
Vanwege de geldende coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om 
iedereen uit te nodigen om aanwezig te zijn bij deze laatste Drechtraad. 

 
De Drechtraad zal dus alleen voor Drechtraadleden (of bij afwezigheid de 
plaatsvervanger ) en DSB leden fysiek plaatsvinden in Landvast te Alblasserdam. 
Dus zonder publiek en pers in de zaal !  
 
Andere belangstellenden kunnen zoals altijd live mee kijken via: 
https://drechtsteden.notubiz.nl/dashboard# 

 
De zaal in Landvast zal in examenopstelling worden ingericht zodat er op 1,5 
meter afstand van elkaar kan worden vergaderd.  
Er is geen QR-code nodig om deel te nemen aan de vergadering.  
Wij houden de coronamaatregelen nauwlettend in de gaten en mocht het nodig 
zijn dan worden deze aangepast. 
 
Wilt u voordat u de zaal binnen gaat de presentielijst tekenen, liefst uw eigen 
pen gebruiken!  
Dit voorkomt heen en weer lopen door de zaal.  Het dragen van een mondkapje   
is verplicht wanneer u door de zaal gaat lopen.  
 
Alle Drechtraad leden en DSB leden hebben inmiddels een 'save the date' 
ontvangen op maandag 15 november.  
 
De Drechtraadsleden ontvangen z.s.m. de definitieve uitnodiging via de mail. 
U kunt zich ook nog aanmelden via de 'save the date' uitnodiging van  
15 november j.l. 
 
Wilt u uw spambox ook controleren ? Heeft u op 23 november nog geen aparte 
uitnodiging ontvangen via de mail ontvangen en u bent Drechtraadslid, stuur 
dan een mail sturen naar regiogriffie@drechtraad.nl ? Dank u wel. 
 
 
 
 
Drechtraadleden die zich al hebben aangemeld via de 'save the date' van  
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15 november j.l. hoeven zich niet nogmaals aan te melden.  
 
Wilt u bij verhindering via regiogriffie@drechtsteden.nl doorgeven of uw 
plaatsvervanger aanwezig zal zijn bij deze laatste Drechtraad ?  
 
De plaatsvervangers hebben overigens geen uitnodiging ontvangen. 
Wanneer u zich afmeldt vermeld dan a.u.b. of uw plaatsvervanger aanwezig zal 
zijn. Wij nemen dan contact op met uw plaatsvervanger.   
 
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.  

 
 Ontvangen Raadsbrieven 
- Raadsinformatiebrief Minima effectrapportage Drechtsteden 2021 incl. bijlage  
- Raadsinformatiebrief Verplichte schuldhulpverlening 
- Besluit Intrekken Besluit maatwerkvoorzieningen      maatschappelijke 

ondersteuning 
- Raadsinformatiebrief ICT Verandert 
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