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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 26 oktober jl. Wilt u meer informatie over de besluiten? Neem dan 
contact op met Reinate Hopman of Marlène Motshagen via 033 – 299 1411.  
 

B&W in beeld bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse 
collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u 
er geen rechten aan ontlenen. De samenvattingen geven immers een beknopt beeld 
van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. 
 
 
 

Portefeuille van wethouder P. van Asselt 
 

Jaarverslag leerplicht 2020 - 2021 
Het college stelt het Jaarverslag leerplicht over het schooljaar 2020 - 2021 vast. Het college 
brengt verslag uit aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in het schooljaar 2020 - 
2021 door middel van een schriftelijke mededeling, vergezeld met het Jaarverslag leerplicht 
Schooljaar 2020 - 2021. 
Het schooljaar 2020 - 2021 was een bijzonder schooljaar vanwege de impact van corona op 
het onderwijs en de tweede lockdown. Scholen werden gesloten en er werd overgegaan op 
'online' onderwijs.  
De leerplichtambtenaar heeft een constructieve samenwerking met de scholen, het sociaal 
team De Lingt, De Boei, Samenwerkingsverbanden, regiogemeenten, etc.  
De nadruk ligt op het recht op leren en ontwikkelen; er wordt gestreefd naar 
maatwerkoplossingen voor jeugdigen en bij voorkeur thuisnabij. 
In de regio worden alle jongeren op soortgelijke wijze benaderd (methodische aanpak 
schoolverzuim). 
 
 

Collegevoorstel SM Inrichting inkoop jeugd en Wmo 2023 
Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de inrichting van de inkoop jeugdhulp 
en Wmo 2023 middels een schriftelijke mededeling. 
 
 

Collegevoorstel Inkoop ondersteuning en zorg sociaal domein regio Amersfoort 2022 
De gemeente koopt samen met de gemeenten in de regio Amersfoort de hulp in voor 
jeugdigen om op te groeien tot zelfstandige inwoners en voor volwassenen voor wie het 
moeilijk is om zelfstandig te leven en te wonen. Met dit besluit kunnen de contractafspraken 
met de aanbieders voor het jaar 2022 worden afgerond. 
 
 
 
Deze B&W in beeld bevat waarschijnlijk niet de samenvattingen van alle openbare besluiten 
van de laatste collegevergadering. Ook staan er waarschijnlijk enkele samenvattingen in van 
besluiten uit eerdere collegevergaderingen. De publicatie van een samenvatting in B&W in 
beeld wordt namelijk regelmatig een of twee weken uitgesteld, omdat de gemeente eerst 
direct betrokkenen wil inlichten over het besluit. Daarmee voorkomt de gemeente dat direct 
betrokkenen via de pers bericht krijgen over besluiten die hen heel direct aangaan. 


