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No Onderwerp Voorstel Besluit 

2 Openbare besluitenlijst van 
17 november 2020 

De openbare besluitenlijst van 17 
november 2020 ongewijzigd vast te stellen. 

Conform 

7 Lokaal uitvoeringsplan 
Nieuwe Wet Inburgering 

De gemeenteraad voor te stellen om: 
1. In te stemmen met het uitgangspunt 

om de Nieuwe Wet Inburgering vorm 
te geven binnen de bestaande 

middelen voor inburgering en de 

aanvullende rijksbijdrage. 
 

Het college besluit om: 
2. In te stemmen met het Uitvoeringsplan 

Nieuwe Wet Inburgering (bijlage 1). 

3. In te stemmen met het voorstel om 
een DVO af te sluiten met de 

      Sociale Dienst Drechtsteden voor     
      aanvullende diensten. 

4. In te stemmen met het structureel 
verhogen van de personele lasten 

      van Team Samenleving per 2022 met      

      € 29.000 en deze te dekken uit de  
      rijksbijdrage voor de Nieuwe Wet   

      Inburgering. 
5. In te stemmen met de pilot Brede   

Intake / PIP en de kosten á € 25.000 

      te dekken uit de middelen   
      Inburgeringsgelden 2020. 

6. In te stemmen om eventuele  
restante middelen voor de 

implementatiekosten via 

resultaatbestemming mee te nemen 
naar 2021. 

7. In te stemmen met het raadsvoorstel   
      Uitvoeringsplan Nieuwe Wet   

      Inburgering. 

Conform 

9 Reactie op brief VCOPS 
bouwbudget Anne de 

Vriesschool  

1. Het verzoek van de VCOPS voor een 

extra bouwbudget van € 80.000 af te 

wijzen en te bevestigen door middel 
van bijgevoegde brief 

 

Conform, wethouder Spek 
onthoudt zich van stemming 

vanwege de werkzaamheden 
van zijn echtgenote op deze 

school.  

10 Vervolg implementatie Wet 
verplichte geestelijke 

gezondheidszorg 

1. De positionering en invulling van de 

wettelijke taak ‘regio-overleg Wvggz’, 

Conform  
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zoals bedoeld in artikel 8:31 van de 
Wvggz, te beleggen bij de stuurgroep 

Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ. 

2. In te stemmen met het aanstellen van 

een fulltime regionaal projectleider 

Wvggz en Ketenveldnorm voor de 
periode december 2020 tot en met 

december 2021. 
 

  
 
Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 
 

 

N.H. Kuiper mca mcm         D.R. van der Borg  
 

 


