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Onderwerp  

 Actuele stand van zaken voorbereiding inclusie agenda 

 

Kennisnemen van 

Het voortgangsverslag inclusie 2019 en de actuele stand van zaken voorbereiding inclusie agenda. 

 

Inleiding 

Op 2 juli 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over West Betuwe als inclusie 

gemeente. Met deze informatiememo informeert het college de gemeenteraad over de activiteiten die 

in 2019 hebben plaatsgevonden. Daarnaast informeert het college de raad over de stand van zaken 

van de voorbereiding van de inclusie agenda in het eerste kwartaal 2020. Het resultaat van deze 

voorbereidingen, een inclusie agenda, wordt in het tweede kwartaal 2020 in de gemeenteraad 

behandeld (conform bestuursplanning). 

 

Kernboodschap 

Er komt een lokale inclusie agenda in 2020 en er wordt een startnotitie geschreven. Er zijn hiervoor 

voorbereidende activiteiten uitgevoerd in 2019. In 2020 is er een projectleider inclusie aangesteld.  

Jaarlijks komt er een voortgangsrapportage voor de gemeenteraad met daarbij een aangepaste lokale 

inclusie agenda. Tevens komt er een jaarlijkse uitvoeringsagenda die ter kennisname aan de raad zal 

worden verzonden. 

 

Consequenties 

Er moet een interne werkgroep inclusie komen, zodat het begrip inclusie nog meer door de hele 

organisatie wordt uitgevoerd.  

 

Financiën 

Alle fysieke aanpassingen en sociale activiteiten moeten zo veel als mogelijk binnen de bestaande 

budgetten worden uitgevoerd.  

 

Communicatie 

Er wordt vanaf 2018 al veel met inwoners en allerlei organisaties gecommuniceerd over inclusie. Dat 

wordt in 2020 nog meer. Met de afdeling communicatie worden verdere afspraken gemaakt.   
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Vervolg 

Jaarlijks komt er een voortgangsrapportage voor de gemeenteraad met daarbij een aangepaste lokale 

inclusie agenda. Tevens komt er een jaarlijkse uitvoeringsagenda die ter kennisname aan de raad zal 

worden verzonden. 

 

Bijlage(n) 

Voortgangsrapportage inclusie gemeente januari 2020. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


