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Rubriek: Personeel en organisatie 

 

Naam regeling: Mandaatbesluit Werkplein Hart van West-Brabant  

 

Citeertitel:  Mandatering Werkplein Hart van West-Brabant inzake registratie 

participatieverklaring 

 

 

 

Wettelijke grondslag Artikel 3:40 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht 

Vastgesteld door Het college van B&W 

Datum vaststelling 3 juli 2018 

Kenmerk besluit ZD18024366 

Datum publicatie 11 juli 2018 

Bron publicatie Zundertse Bode 

Datum inwerkingtreding  13 juli 2018 

Datum melding arrondissementsparket n.v.t. 

Bijzonderheden In dit besluit krijgt het Werkplein Hart van West-Brabant het 

(onder)mandaat om namens de gemeente Zundert de registratie 

van de participatieverklaring uit te voeren in het kader van de Wet 

Inburgering. 
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Onderwerp:  Mandatering registratie Participatieverklaring (PVT) door Werkplein 

 

Algemene gegevens 

Programma/Paragraaf 3. Zorg & Sociaal Domein Portefeuillehouder Weth. T. Zopfi 

Openbaar Ja   

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert; 

 

gelezen het bepaalde in art. 28 van de Huisvestingswet en art. 3.9a lid 5 van het Besluit Inburgering 

 

overwegende dat  

- De gemeente Zundert geen toegang tot het registreren in Suwinet heeft; 

- Hierdoor de gemeente Zundert niet kan registreren wie als inburgeringsplichtige het 

participatieverklaringstraject doorlopen heeft en de participatieverklaring ondertekend heeft; 

- Het Werkplein Hart van West-Brabant bereid is deze registratie voor de gemeente Zundert uit te 

voeren, zoals besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 22 februari 2018. 

 

besluit: 
 

1. Het Dagelijks Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant te mandateren namens de gemeente 

Zundert in het Portal Inburgeren als onderdeel van Suwinet van deelnemers aan het 

participatieverklaringstraject te registreren: 

a. Het Burger Service Nummer; 

b. De datum start deelname van het traject;  

c. De datum einde deelname van het traject;  

d. Indien geen ondertekening volgt of de deelnemer weigert deel te nemen aan het traject de reden 

vast te leggen.  

2. Het Dagelijks Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant tevens ondermandaat te verlenen deze 

werkzaamheden uit te voeren.  

3. Het besluit in te laten gaan per 13 juli 2018. 

 

 

 Aldus besloten in de vergadering van 03-07-2018 

Burgemeester en wethouders van Zundert, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

drs. A.W.A.M. Broos L.C. Poppe-de Looff 

 


