Locatie: Gemeente Zwijndrecht, Raadhuisplein 3

De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad
op dinsdag 03 juni 2014 in die gehouden wordt van 21:45 tot 22:45 uur.
de voorzitter van de Drechtraad,
drs. A.A.M. Brok

1

Opening en vaststelling agenda

2

Mededelingen

3

Vragenkwartier
Hiervoor kunt u zich tot 5 minuten voor de aanvang van de Drechtraadsvergadering aanmelden
bij de kwartiermaker Drechtraadcoördinator.

4

Vaststellen concept verslag Drechtraad van 6 mei 2014

5

Vaststellen lijst ingekomen stukken

Hamerstukken
6

Wijziging Verordening Cliëntenparticipatie Werk en Bijstand Drechtsteden
Voorstel:
De wijziging van de Verordening Cliëntenparticipatie Werk en Bijstand Drechtsteden
vaststellen.

7

Archiefverordening Openbaar Lichaam Drechtsteden
Voorstel:
Vaststellen van de Archiefverordening Openbaar Lichaam Drechtsteden.

8

Benoemen voorzitters van de Carrousels
Voorstel:
De volgende personen met ingang van 3 juni 2014 benoemen tot voorzitters van de Carrousels:
- Gemeente Alblasserdam: dhr. A. van 't Zelfde (Carrousel Fysiek)
- Gemeente Zwijndrecht: mevr. S. Berrag (Carrousel Sociaal).

Bespreekstukken
9

I&A: invulling informatieplicht Drechtstedenbestuur
Naar aanleiding van bespreking 'prijsafspraken ICT-keten' in de Carrousel op 6 mei jl. is dit
onderwerp naar aanleiding van in de Carrousel gemaakte afspraak geagendeerd.
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10

Advies van de formateur aan de Drechtraad over de samenstelling van het
Drechtstedenbestuur
De formateur, de heer A.A.M. Brok geeft zijn advies over de samenstelling van het
Drechtstedenbestuur.

11

Toelichting/motivatie van kandidaat DSB-leden aan Drechtraad
Zesmaal een pitch van 3 minuten. Vervolg bevraging door de Drechtraadsleden.

12

Besluit Drechtraad over advies van formateur DSB tot aanwijzing leden DSB en aanbeveling
aan de gemeenteraden

De benoeming van DSB-leden verloopt in twee stappen. De eerste stap is dat de Drechtraad,
op basis van het advies van de formateur, een aanbeveling doet aan de gemeenteraden over
de gewenste samenstelling van het DSB. Dat gaat vergezeld van het verzoek aan de
gemeenteraden de desbetreffende collegeleden als extra leden aan te wijzen voor de
Drechtraad, met als doel hen later (1 juli) door de Drechtraad aan te wijzen als leden
Drechtstedenbestuur. De tweede stap is dat de Drechtraad hen aanwijst als leden van het DSB.
Vandaag wordt u voorgesteld stap 1 te zetten. Vermoedelijk krijgt u op 1 juli een voorstel om
stap 2 te zetten.
13

Rondvraag en sluiting
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