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Vergadering van Burgemeester en Wethouders  
 
Datum: dinsdag 27 oktober 2020  

Nummer: 44  

Status: Openbaar  

 
 

Gezien: 
        
Burgemeester: G.M. Mittendorff 
 
 
 
Wethouder: F.P. Eetgerink 
 
 
Wethouder: R.J.M. Waas  

 
 

Wethouder: M.F.M. Schoenaker 
 
 
Wethouder: J.H.W.T. Stunnenberg 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld d.d. dinsdag 3 november 2020 
 
Secretaris:  D.C. van Eeten 
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Zaaknummer: 45821 

Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan recreatiepark Heumens Bos 

Besluit: In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 

Recreatiecentrum Heumens Bos en daarmee de uitbreiding van het 

recreatiecentrum mogelijk te maken. 

 

Zaaknummer: 35179 

Onderwerp: Beleidsnota nieuwe Wet Inburgering 2021 

Besluit: 1. In te stemmen met de regionale Beleidsnota nieuwe Wet inburgering 
2021, waarin we de volgende uitgangspunten vastleggen: 
a. Het belang van een goede en snelle integratie van inburgeraars 

in het beleid, de inkoop, de implementatie en de uitvoering 
centraal te stellen; 

b. In het beleid en in de uitvoering aandacht te hebben voor de 
totale mens, wat inhoudt dat er ook aandacht is voor 
onderwerpen als onderwijs, sport, cultuur, gezondheid en 
wonen; 

c. Alle partijen die een rol krijgen in de uitvoering de opdracht te 
geven om te werken aan culturele sensitiviteit en te werken 
met ervaringsdeskundigen; 

d. Het systeem voor de inburgeraar zo eenvoudig en duidelijk 
mogelijk te organiseren met één contactpersoon, goede 
onderlinge samenwerking tussen uitvoerende partijen en 
heldere communicatie; 

e. De regie voor het totale inburgeringstraject bij de gemeente te 
leggen; 

f. In de uitvoering zoveel mogelijk te werken met ervaren 
professionals en waar dat mogelijk is goed begeleide 
vrijwilligers in te zetten; 

g. Regionaal samen te werken. In eerste instantie bij het beleid en 
de inkoop van taal, maar ook in de afstemming van 
werkprocessen; 

h. Vanaf 1 juli 2021 de voortgang te monitoren, zodat waar nodig 
tussentijds kan worden bijgestuurd. 

2. De raad de beleidsnota vast te laten stellen; 
3. De raad voor te stellen de uitvoeringsbudgetten Inburgering 2021 -2023 

meerjarig op te nemen in Programma 61011-Vreemdelingen, ter 
bekostiging van de uitvoering van de nieuwe wet; 

4. Een bedrag van € 5.000 t.l.v. het ontvangen incidenteel 
invoeringsbudget 2020 op te nemen in de maandrapportage van 
oktober 2020. 

 

 


