
Van: Zeelandnet (rroose) rroose@zeelandnet.nl
Onderwerp: RE: zaak 523619 Lokale Inclusie Agenda concept

Datum: 3 februari 2022 om 13:59
Aan: Adviesraad Sociaal Domein info@sociaalsd.nl, Antoine de Ceuster adeceuster@zeelandnet.nl, Henk Top

tophenk8@gmail.com, Coretta de Bruin retta68@zeelandnet.nl, Nita Breeuwer nitasmailadres@hotmail.com,
R.M.J. Op de Beek info@bolderman.com, Chris Hartoog chrishartoog@hotmail.com, Christine Nuis cnuis@zeelandnet.nl
, Marc le Clercq m.h.le.clercq@hotmail.nl, Rudolf Jan Boom rjboom@hotmail.com, Nelli Cooman nelli@nellicooman.nl

Beste allen,
 
Indien nodig ben ik bereid om aan kennisoverdracht te doen. En dan zeker op het 
gebied van: onderwijs, werk en wonen.
 
Met vriendelijke groet,
 
René.
 
Van: Adviesraad Sociaal Domein <info@sociaalsd.nl> 
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 11:57
Aan: Antoine de Ceuster <adeceuster@zeelandnet.nl>; Henk Top 
<tophenk8@gmail.com>; Coretta de Bruin <retta68@zeelandnet.nl>; Nita Breeuwer 
<nitasmailadres@hotmail.com>; R.M.J. Op de Beek <info@bolderman.com>; Chris 
Hartoog <chrishartoog@hotmail.com>; Christine Nuis <cnuis@zeelandnet.nl>; Marc 
le Clercq <m.h.le.clercq@hotmail.nl>; Rudolf Jan Boom <rjboom@hotmail.com>; R. 
Roose <rroose@zeelandnet.nl>; Nelli Cooman <nelli@nellicooman.nl>
Onderwerp: Fwd: zaak 523619 Lokale Inclusie Agenda concept
 
Goedemorgen allen, 
 
Onderstaande adviesaanvraag betreft de Lokale inclusie Agenda, die nu in concept 
gereed is. Wat betreft bet antwoord op vraag 1 breng ik graag de conceptbrief van de 
werkgroep jeugd onder jullie aandacht, die weliswaar geschreven is n.a.v. OKO, maar 
die tevens juist over inclusie gaat. Deze conceptbrief komt in een aparte mail naar 
jullie toe.
 
Met vriendelijke groet,
 
Coby van Haasteren
Secretaris ASD

Begin doorgestuurd bericht:
 
Van: Anne-Marie Boot <Anne-Marie.Boot@schouwen-duiveland.nl>
Onderwerp: zaak 523619 Lokale Inclusie Agenda concept
Datum: 2 februari 2022 om 15:49:41 CET
Aan: Adviesraad Sociaal Domein <info@sociaalsd.nl>
 
Geachte mevrouw van Haasteren,

Hierbij stuur ik u het volgende vraagstuk. Dit vraagstuk staat bij ons bekend 
onder nummer 523169. Zou u dit vraagstuk in behandeling willen nemen en ons 
uiterlijk op 8 maart 2022 kunnen voorzien van een advies? Mocht dit niet 
mogelijk zijn, dan horen wij dat graag van u.

Onderwerp:

mailto:Anne-Marie.Boot@schouwen-duiveland.nl
mailto:info@sociaalsd.nl


Onderwerp:
Lokale Inclusie Agenda (LIA) concept

Probleemstelling:
Naar aanleiding van uw brief (dd 26-08-2019, zaak 148466) brengen we u op de 
hoogte van het document Lokale Inclusie Agenda dat we binnenkort aan de raad 
wensen te presenteren. Op 25 januari 2022 heeft het college van burgemeester en 
wethouders onder voorbehoud van uw advies de Lokale Inclusie Agenda 
vastgesteld. Alvorens de Lokale Inclusie Agenda definitief vast te laten stellen, 
vragen we u om advies over de volgende onderwerpen:

Vraag:
Het document Lokale Inclusie Agenda verwoordt wat de 
wensen/behoeftes/stippen op de horizon zijn van onder meer betrokken inwoners, 
lokale ondernemers, (sport-)verenigingen en verschillende maatschappelijke, 
culturele en zorginstellingen.

1) Herkent u deze wensen/stippen op de horizon als het gaat om een inclusieve 
samenleving?
2) Heeft u zelf aanvullingen?

De Lokale Inclusie Agenda is ‘van ons allemaal’ en niet bedoeld als top-down 
vanuit de gemeente. We hebben gemerkt dat het lastig is om de betrokkenheid 
van deelnemers vast te houden op het moment dat acties door henzelf moeten 
worden geïnitieerd/uitgevoerd. De verwachting van deelnemers is dat de 
gemeente de kartrekker is en blijft van de Lokale Inclusie Agenda. Dat druist in 
tegen de intentie en opzet van de Lokale Inclusie Agenda, waarbij de 
maatschappelijke opgave en beweging juist ook in de samenleving moet worden 
opgepakt.

3) Hoe adviseert u het draagvlak voor en het eigenaarschap van de Lokale 
Inclusie Agenda bij betrokkenen te versterken en te waarborgen?

De status van het advies is: Openbaar.

U kunt reageren op deze e-mail: klik op "beantwoorden" of "reply" in de 
menubalk bovenin deze e-mail. Hierdoor komt uw reactie direct op de juiste 
plaats binnen.

Met vriendelijke groet,

J.M.J. Boot
 

Bezoekadres : Laan van St Hilaire 2, 4301 SH Zierikzee E-mail : gemeente@schouwen-duiveland.nl
Postadres : Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee Website : www.schouwen-duiveland.nl
Telefoon : +31 (0) 111 452 000
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