
1-1 --7~r  
Gemeente Druten 

Gemeente Druten 
Adviesraad Sociaal Domein Druten 

Heuvel 1 
Heuvel 1 Postbus 1 
6651 DA Druten 6650AADruten 

t 14 0487 

e info@druten.nl  

contactpersoon 

Lucas van Horck 

datum 12 maart 2019 
t 024 751 73 56 

onderwerp Reactie op advies 'Inclusie agenda' 
ons kenmerk 

verzonden 
z/18/023465 

Geachte adviesraad, 

Hartelijk dank voor uw advies over de lokale inclusieagenda. Wij delen uw visie op een 
inclusieve samenleving volledig. In Druten moet iedereen zich welkom voelen en mee 
kunnen doen! 

Graag zetten wij samen met u stappen om te komen tot een inclusieagenda voor Druten. 
Sinds uw advies hebben wij al met u gesproken over het proces om te komen tot deze 
inclusieagenda. In deze brief leest u samengevat onze visie op de lokale inclusieagenda: 

• De gemeenteraad heeft een werkbudget van € 15.000 beschikbaar gesteld voor 
het proces om te komen tot een lokale inclusieagenda. Dit budget kan worden 
uitgegeven in overleg met de portefeuillehouder. 

• Een lokale inclusieagenda moet worden opgesteld door mensen met een 
beperking en hun vertegenwoordigers. Zij bepalen de thema's en prioritering van 
de acties die worden opgepakt. De gemeente wil dit proces niet sturen door op 
voorhand thema's te bepalen. 

• Een lokale inclusieagenda is een agenda voor de hele samenleving. In de vorming 
én uitvoering van de agenda hebben inwoners, ondernemers, verenigingen, en de 
gemeente allemaal een rol. 

• De gemeente vraagt aan de Adviesraad Sociaal Domein om het voortouw te 
nemen in het opzetten van het proces. De gemeente ondersteunt hierbij en trekt 
graag samen met de adviesraad op in dit proces. 

• De Werkorganisatie Druten Wijchen doet nu ervaring op bij de inclusieagenda 
voor Wijchen. Op basis van deze ervaringen is het advies om de tijd te nemen 
voor een zorgvuldig proces. Daarom is het voorstel om in de loop van 2019 dit 
proces op te pakken zodat we na de zomer aan de slag kunnen. 

U ontvangt nog onze reactie op uw adviezen over burgerparticipatie en preventieagenda. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 

mr. drs. A.3.E.M. Buise-Jansen 
gemeentesecretaris 

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld 
burgémeéster 
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