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Onderwerp: Stand van zaken proces inclusiebeleid

Geachte raadsleden,

Uw raad is voornemens om op 4 oktober as. een raadsbijeenkomst te houden over het inclusiebeleid. Dit 
naar aanleiding van uw bespreking van amendement 2022.6 Gerritsen -  Rekenkameronderzoek 
inclusiebeleid. Raadslid Stradmeijer stelde in die vergadering voor deze voornoemde raadsbijeenkomst te
organiseren om de aanbevelingen uit het rapport verder uit te werken. In overleg met dit raadslid is 
overeengekomen deze raadsbijeenkomst naar een later moment te verplaatsen. In onze ogen zou een 
raadsbijeenkomst aan het begin van het eerste kwartaal van 2023 beter aansluiten op onderstaand 
traject. 

Momenteel zijn wij in overleg met de Adviesraad sociaal domein over een haalbare planning om te 
komen tot een gedragen procesvoorstel in het vierde kwartaal van 2022, zoals is toegezegd door de 
portefeuillehouder. In lijn met de positionering van de Adviesraad sociaal domein ligt het 
conceptprocesvoorstel thans voor aan de Adviesraad sociaal domein.

Daarnaast zouden we graag het conceptprocesvoorstel in de eerstvolgende Raadswerkgroep willen 
bespreken. Het advies van de adviesraad sociaal domein ontbreekt dan nog maar omdat we verder willen
met het proces horen wij graag de mening van de raadswerkgroep. Zodra het advies van de Adviesraad 
sociaal domein is verschenen maken we het procesvoorstel definitief en sturen wij het procesvoorstel – 
voorzien van onze reactie - door naar uw raad. 

De achterliggende gedachte van de vraag tot het uitstellen van de voornoemde raadsbijeenkomst, ligt in 
het feit dat we met dit traject, inclusief het advies van de Adviesraad sociaal domein en de consulatie 
binnen de Raadswerkgroep, een van meet af aan zo breed gedragen mogelijk inclusiebeleid tot stand 
willen laten komen. 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester
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