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Beste raadsleden en collegeleden,
We zijn goed op weg met de behandeling van de tweede mijlpaal voor de GR Sociaal, de concepttekst voor
de GR en de begeleidende notitie. De meeste colleges hebben de stukken inmiddels besproken en ook zijn al
enkele lokale raden meegenomen. De komende weken vindt dat in alle 7 Drechtstedengemeenten plaats,
zodat net voor de zomer de tijdelijke werkorganisatie aan de slag kan met alle reacties.
In deze korte extra nieuwsbrief blikken we terug op de digitale bijeenkomst voor raadsleden van 1 juni 2021.
Terugblik digitale bijeenkomst raadsleden 1 juni
Dinsdagavond 1 juni jl. vond voor de tweede keer een digitale bijeenkomst plaats voor alle raadsleden in de
Drechtsteden over de transitie van de GRD en specifiek het spoor GR Sociaal. Raadsleden werden aan de
hand van een presentatie meegenomen in de stukken en hadden gelegenheid om alle technische vragen te
stellen die er waren. We willen alle deelnemers bedanken voor hun bijdrage en de goede vragen die gesteld
werden. We kijken uit naar een volgende sessie na de zomer! Was u er niet bij of wilt u de sessie
terugkijken? Dat is mogelijk, de sessie is opgenomen en ook de PowerPoint presentatie is beschikbaar,
uiteraard via www.sociaaldrechtsteden.nl. U vindt daar ook alle andere informatie, die beschikbaar is over
de transitiespoor GR Sociaal. Hieronder vindt u een overzicht van de stukken met een link naar de opname
en de sheets.
PowerPoint presentatie en opname sessie 1 juni
> PowerPoint presentatie
> Terugkijken sessie
Bij voldoende aanmeldingen zou er op 9 juni 2021 in de avond nog een extra sessie plaatsvinden. Dit gaat
niet door want er zijn onvoldoende aanmeldingen. U kunt de sessie van 1 juni terugkijken via bovenstaande
link. Hebt u daarna nog aanvullende vragen? Mail dan naar transitiesociaal@drechtsteden.nl. Een antwoord
volgt dan zo snel mogelijk.
Lokale sturing en regie, samen één sterk en sociaal Drechtsteden
Het blijft spannend en we zijn ons er van bewust dat de planning veel flexibiliteit vraagt om te zorgen dat we
vanaf 1 januari 2022 operationeel kunnen zijn. Om vanaf dan samen, elke dag opnieuw invulling te geven
aan onze taak in het sociaal domein: inwoners in de Drechtsteden ondersteunen bij hun vragen en er met
elkaar voor zorgen dat zij zelfstandig en volwaardig kunnen leven, werken, wonen en meedoen.
Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Dan kunt u deze stellen via
transitiesociaal@drechtsteden.nl. Wij zorgen er uiteraard voor dat uw vraag zo snel mogelijk wordt
beantwoord.

