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Het doel van de presentatie is verduidelijken van het raadsvoorstel en 
bijbehorend beleids- en actieplan integratie en participatie van 

statushouders 2020 t/m 2022. Met het beleids- en actieplan integratie en 
participatie van statushouders wordt de basis voor de komende drie jaar 

gelegd waarin we voort borduren op de successen van 2016 – 2019 en we 
vooruit lopen op het nieuwe Inburgeringsstelsel dat per 2021 in werking 
treedt.  

 

INFORMATIEFORMULIER TBV DE AGENDACOMMISSIE 

VOOR EEN PRESENTATIE IN DE RAADSCOMMISSIE 

Toelichting  

Dit formulier biedt informatie aan de agendacommissie om te kunnen besluiten over 
agendering van het onderwerp. Na de vergadering van de agendacommissie (in de week voor 
de informatiebijeenkomst) is bekend of het onderwerp is geagendeerd.  
 
Richtlijnen: 

• Doel: raadsvoorstel verduidelijken. 
• Vorm: presentatie over in die vergadering geagendeerd raadsvoorstel. 
• Een presentatie wordt op vrijdag vóór de commissievergadering beschikbaar gesteld, tenzij 

het niet-openbare informatie betreft. 
• Presentaties mogen niet langer dan 15 minuten duren. Na de presentatie kan de 

commissie vragen stellen. 
• Een presentatie wordt na de bijeenkomst openbaar in het raadsinformatiesysteem voor de 

gemeenteraad geplaatst tenzij vooraf wordt verzocht dit niet te doen! 
• ATTENTIE: vanwege de AVG mogen er geen personen zichtbaar zijn op foto’s in 

presentaties, tenzij deze personen nadrukkelijk toestemming ervoor hebben gegeven! Deze 
toestemming moet dan worden overgelegd.  

 DATUM RAADSCOMMISSIE  

ONDERWERP 

OMSCHRIJVING VAN DE PRESENTATIE  

PRESENTATOR 

 

PORTEFEUILLEHOUDER 

 
OPENBAAR OF NIET OPENBAAR 



 

 

B&W-besluiten, raadsbesluiten, aangenomen moties of toezeggingen?  

 

Datum en onderwerp van het B&W besluit: 

13-11-2018 ingestemd met raadsinformatiebrief motie actieplan   
statushouders (614413); 

03-09-2019 ingestemd met de raadsinformatiebrief uitvoeren van de pilots 
in het kader van de Veranderopgave inburgering (811819).  
 

Datum en onderwerp van de motie:  
Motie VI.M.3 Social Impact Bonds 29-05-2019 

 

Volgt er na het voorliggend raadsvoorstel nog een informatiebrief, B&W- en/of 
raadsvoorstel of een toelichting in een informatiebijeenkomst? Zo ja de planning 
hiervan aangeven. 
Wat is de planning van andere acties (bijvoorbeeld start van de uitvoering, 
voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners)? 

 

� Naar verwachting treedt 1 januari 2021 nieuwe inburgeringsstelsel in 

werking. De raad wordt hierbij tijdig betrokken om kaders te stellen.  
 

Zijn er schriftelijke stukken (of andere relevante informatie) over het onderwerp die 
voorafgaand aan de commissievergadering beschikbaar kunnen worden gesteld? 

 

� Raadsvoorstel beleids- en actieplan integratie en participatie van 

statushouders 2020 t/m 2022; 
� Beleids- en actieplan integratie en participatie van statushouders 2020 

t/m 2022.  

IS ER EEN RELATIE MET EERDERE BESLUITVORMING? 
 

PLANNING VERDERE PROCES 

 

B   BIJLAGEN 


