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Onderwerp  

Update verschillende aspecten inclusie. 

 

Kennisnemen van 

De coronacrisis heeft geleid tot een aangepaste bestuurlijke agenda. Dit heeft ook gevolgen voor de 

Lokale Inclusie Agenda. Deze wordt in Q4 2020 behandeld. Uiteraard ligt niet alles stil op het vlak van 

inclusie. In deze nota en de bijlage treft u hiervan een beknopt overzicht aan. 

 

Inleiding 

Op 3 maart 2020 bent u met een voortgangsrapportage geïnformeerd over de voorbereiding van de 

Lokale Inclusie Agenda. Belangrijk bij inclusie is: Iedereen doet mee. Gezien de coronacrisis is dat 

meedoen nu tijdelijk anders komen te liggen. Fysieke bijeenkomsten waren niet mogelijk en 

alternatieven zoals video-vergaderen werken (nog) niet altijd even goed voor elk onderwerp en zeker 

niet voor de groep waaraan onder andere ook ouderen, visueel en auditief beperkten voluit deel 

móeten kunnen nemen.  

De Denktank sociaal domein van 6 april is hierdoor ook komen te vervallen. Wij vinden het nu wel een 

goed moment om u tussentijds te informeren over de huidige stand van zaken van diverse inclusie 

gerelateerde zaken.  

 

Kernboodschap 

Er komt een Lokale Inclusie Agenda in 2020. De opzet hiervan gebeurt zoveel mogelijk in co productie 

met de ervaringsdeskundigen. Onderdelen van de Lokale Inclusie Agenda die nu al actie nodig hebben, 

worden niet uitgesteld, daar wordt nu al aandacht aan besteed. 

 

Consequenties 

Inclusie is meer dan de Lokale Inclusie Agenda alleen. Dit zal blijken uit de diverse acties die 

ondernomen worden. Wij willen met de uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda voor een 

cultuuromslag gaan zorgen, waarbij in het denken en handelen van de medewerkers van de gemeente 

en van medewerkers van organisaties in onze gemeente, inclusie een vanzelfsprekendheid wordt. 

 

Lokale initiatieven 

Zoals in de bijlage te lezen valt zijn er in West Betuwe al vele lokale initiatieven die gericht zijn op inclusie. 

Naast deze voorbeelden zijn er in onze gemeente nog veel meer voorbeelden van inclusie.  
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Financiën 

Deze informatienota heeft geen zelfstandige financiële consequenties. 

 

Communicatie 

Met ervaringsdeskundigheden is al overleg gestart om te komen tot een Lokale Inclusie Agenda. Met 

het team communicatie wordt voor de overige onderdelen afgestemd hoe communicatie plaatsvindt. 

 

Vervolg 

De Lokale Inclusie Agenda wordt in Q4 2020 aan de gemeenteraad aangeboden. 

 

Bijlage(n) 

Inclusie, diverse aspecten juni 2020 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


