
Checklist voorbereiding 
Aan de hand van deze checklist worden bijeenkomsten voor de raad voorbereid in het 
presidium. De checklist dient tevens ter voorbereiding van college, beleidsambtenaren en 
externen. 

Onderwerp Inclusiebeleid

Datum Dinsdag 28 maart 2023
Tijd 19.30 – 21.30u

Locatie MFA Ydershoes, Betmersweg 2, 9494 RB Yde

Voorzitter De heer G. Pieters 

Openbaar 
Besloten

De bijeenkomst is openbaar. Publiek is als toehoorder van harte welkom.
De voorzitter meldt dit na opening en bij de afsluiting.

Verslag Er wordt een kort verslag gemaakt van deze avond. 
Aanleiding Waarom wordt deze avond georganiseerd? 

Op 17 mei 2022 is het rekenkamerrapport “uitvoering Inclusiebeleid” 
gepresenteerd aan de raad door de Rekenkamercommissie Tynaarlo
Tijdens behandeling in de raad van het rekenkamerrapport op 21 juni 
2022 dienden de PvdA en Groen Links een amendement in, waarmee 
het college opdracht werd gegeven om de Adviesraad Sociaal Domein 
om advies te vragen. 

Doel 1) Op verzoek van de fractie D66 wordt deze bijeenkomst georganiseerd
om met de raad te bespreken hoe er met de aanbevelingen richting 
de raad kan worden omgegaan. 

2) Het college werkt aan een visie op inclusie. 
In aanloop naar de vaststelling van de visie op inclusie  door de raad 
wil het college graag van gedachten wisselen met de raad tijdens de 
raadsbijeenkomst. Op 9 februari heeft het college een brief gestuurd 
over het procesvoorstel. 

Wettelijk 
kader

Wat is het wettelijk kader?

In 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van de mens met een 
beperking in werking getreden. In dit verdrag is de verplichting 
opgenomen om ons, als overheid, in te zetten voor een inclusieve 
samenleving. 

De informatie 
uit de 
bijeenkomst:

■ is bedoeld ter voorbereiding van het onderwerp voor behandeling in de
raadsvergadering van kwartaal 2 2023
■ is bedoeld om collegeleden aandachtspunten mee te geven. 
■ is bedoeld om als raad met elkaar in overleg te gaan hoe de raad de 
controlerende taak voldoende uitvoert.

Vorm Welke vorm is nodig om de avond tot een succes te maken?

https://raad.tynaarlo.nl/documenten/Raadsbrief-procesvoorstel-inclusiebeleid.pdf


Er wordt een algemene inleiding op inclusie gegeven door 
beleidsadviseurs Koen van Hees en Hanneke Eisses (sociaal domein).
Wat is inclusiebeleid, wat voor samenleving willen we zijn?
Waarom een inclusiebeleid? Wat wil je hiermee bereiken?

Daarna volgt het gesprek, aan de hand van stellingen worden de 
uitgangspunten voor de conceptvisie getoetst. Hoe de raad met de 
controlerende rol om kan gaan wordt tevens besproken. 

Rolverdeling De beleidsadviseurs Koen van Hees en Hanneke Eisses begeleiden de 
avond. Portefeuillehouder M. Ririhena is hierbij aanwezig. 
De rol van de raadsleden is het leveren van input ten behoeve van de 
keuzes in het beleid en met elkaar in gesprek gaan over hoe de raad 
uitvoering wil geven aan de controlerende rol van de raad. 

Informatie 
over voorstel

Het is zinvol om onderstaande stukken door te nemen voorafgaand aan 
het gesprek zodat de avond goed gebruikt kan worden: 
Gemeenteraad 21 juni 2022: 
https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/21-juni/20:00
/Rekenkameronderzoek-uitvoering-inclusiebeleid 

- Rekenkameronderzoek “onderzoek uitvoering inclusiebeleid’   
(samenvatting en aanbevelingen).

- Procesvoorstel Inclusiebeleid gemeente Tynaarlo 2023  

Aanvullend (optioneel): 
- Visienotitie “op weg naar een inclusief Tynaarlo’  

Vervolg Wat is het mogelijke vervolg?

- Met de uitkomsten van de avond de visie 
aanscherpen/aanpassen en afspraken over de rol van de raad 
(kaders stellen en controleren) opnemen in het visiedocument.

- Behandeling in de raad van de visie op inclusie
 

Communicati
e

De avond wordt aangekondigd op de raadswebsite. 

https://sociaalteam.tynaarlo.nl/sites/sociaalteam/files/documents/190409_visienotitie_-_op_weg_naar_een_inclusief_tynaarlo_0.pdf
https://raad.tynaarlo.nl/documenten/Raadsbrief-procesvoorstel-inclusiebeleid.pdf
https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/21-juni/20:00/1-Eindrapportage-Onderzoek-Inclusiebeleid-Tynaarlo-incl-bestuurlijke-reactie-en-nawoord.pdf
https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/21-juni/20:00/1-Eindrapportage-Onderzoek-Inclusiebeleid-Tynaarlo-incl-bestuurlijke-reactie-en-nawoord.pdf
https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/21-juni/20:00/Rekenkameronderzoek-uitvoering-inclusiebeleid
https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/21-juni/20:00/Rekenkameronderzoek-uitvoering-inclusiebeleid

