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De aanvangstijden van Het Debat en Het Besluit zijn net als de behandeltijden van de agendapunten 

indicatief. 

  

 

 

 

Agenda voor de openbare raadsbijeenkomst  

De Ontmoeting, Het Debat en Het Besluit 

 

Donderdag 25 januari 2018 

19.30 uur 

Raadzaal 

 

Ontmoeten 

19.00 – 19.30 uur 

Ontvangst met koffie. Ontmoeten biedt aan inwoners de mogelijkheid om raadsleden, ambtenaren, 

burgemeester en wethouders vragen te stellen. Tevens kunnen raadsleden vragen stellen aan de 

leden van het college van B&W. 

 

De Ontmoeting 

 

Voorzitter: Arjan Meerkerk 

 

1. Spreekrecht voor het publiek 

19.30 – 19.45 uur 

Het spreekrecht biedt de gelegenheid om in te spreken over een onderwerp naar keuze. Iedere 

inspreker kan vijf minuten spreken over een onderwerp naar keuze. Als u gebruik wilt maken van 

het spreekrecht, geef dit dan minstens 4 uur voor aanvang van De Ontmoeting bij de griffie aan  

(t. 14 0184). 

 

Het Debat 

 

1. Opening 

19.45 uur 

 

2. Vaststellen agenda van Het Debat 

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Debat op 21 december 2017 (deel A) 

4. Vragenkwartiertje 

19.50 – 20.05 uur 

Deelnemers aan Het Debat (raads- of burgerleden) kunnen vragen stellen aan een lid van het 

college of een ander lid van de raad, maar uitsluitend over belangrijke, actuele onderwerpen. 

 
5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen 

20.05 – 20.20 uur 

De vertegenwoordigers van de diverse (lokale en regionale) organen en/of gemeenschappelijke 

regelingen geven tijdens dit agendapunt een terugkoppeling van belangrijke informatie. 

 

6. Zienswijze begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 

20.20 – 20.40 uur 

Met de toetreding tot de GR Drechtsteden per 1 januari 2018 wordt ook onze gemeente in de 

gelegenheid gesteld een zienswijze op de begroting 2018 van de GR Drechtsteden in te dienen. 
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7. Juridische entiteit detacheringen Sociale Werkvoorziening Drechtsteden 

20.40 – 20.50 uur  

Voorstel om in te stemmen met deelname in een juridische entiteit van de Sociale Werkvoorziening 

Drechtsteden voor het detacheren van inwoners met een bijstandsuitkering en een WSW-indicatie 

 

8. Wijzigen verordening en nadere regels beschermd wonen en opvang 

20.50 – 21.00 uur 

Voorgesteld wordt om een technische aanpassing van de Verordening beschermd wonen en opvang 

vast te stellen en de nadere regels te wijzigen. Eén en ander is een gevolg van recente jurisprudentie 

en wettelijke uitbreiding van de verordeningsplicht. 

 

Schorsing: 21.00 – 21.15 uur 

 

Het Besluit 

 

Voorzitter: Dirk Heijkoop 

 

9. Heropening 

21.15 uur 

 

10. Vaststellen agenda van Het Besluit. 

 

11. Vaststellen concept-besluitenlijst van Het Besluit op 21 december 2017 (deel B). 

 
12. Zienswijze begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. 

 

13. Juridische entiteit detacheringen Sociale Werkvoorziening Drechtsteden. 

 

14. Wijzigen verordening en nadere regels beschermd wonen en opvang.  

 
15. Sluiting 


