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Datum: 30 september 2021 

Steller van de vragen: Robert Philippo, Fractie PHILIPPO 

Onderwerp: Vragen art. 12 RVO inzake Startnotitie Lokale Inclusie Agenda d.d. 26-8-20 

Ter attentie van: Portefeuillehouder 

Cc.:  Griffie 

Vragen en toelichtingen:  

Toelichting 1 Op 27 september j.l. heeft onze fractie een overleg bijgewoond met het 
Platform Sociaal Domein over o.m. de Lokale Inclusie Agenda. Over de 
voortgang waren ons een paar zaken niet helder, zoals uw doelstellingen: 
Wat gaan we daarvoor doen? (resultaat). Het opstellen van een Lokale Inclusie 
Agenda aan de hand van zes stappen in samenwerking met het Platform 
Sociaal domein. Deze stappen zijn: 1. Inventariseren; 2. Doelen stellen; 3. 
Activiteiten beschrijven; 4. Activiteiten voorbereiden en uitvoeren; 5. 
Evalueren; 6. Actualiseren. 

Vraag 1-1 Wanneer gaat u samen met het Platform aan stap 2 doelen stellen beginnen? 
Wat is het timeframe van de planning tot en met punt 6 actualiseren?  

Toelichting 2 De actualisatie zal ieder jaar plaatsvinden. 
Binnen de ambtelijke organisatie wordt er ingezet op inwonerparticipatie en 
het creëren van intern draagvlak door middel van twee acties: 
1. Er wordt een (senior)beleidsmedewerker aangewezen als VN-ambassadeur. 
Deze persoon krijgt een aanjagersfunctie en denkt met collega's mee over het 
betrekken van de Lokale Inclusie Agenda en het VN-Verdrag Handicap bij alle 
beleidsvelden. Daarnaast is deze persoon ook het externe aaspreekpunt en 
verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering, evaluatie en actualisatie van 
de Lokale Inclusie Agenda. 
2. Het digitaal burgerpanel van het OCD wordt gebruikt om een diverse groep 
inwoners, die ervaringsdeskundigen zijn, mee te laten denken over de Lokale 
Inclusie Agenda en beleid dat betrekking heeft op deze doelgroep. Inwoners 
worden op oproepbasis ingezet als adviseurs en kunnen hun mening geven 
over verschillende (beleid) onderwerpen. 

Vraag 2-1 Wanneer wordt dit jaar geactualiseerd? 

Vraag 2-2 Wie is de (senior) beleidsmedewerker VN-ambassadeur? Is de LIA al bij alle 
beleidsvelden betrokken? Heeft deze medewerker reeds contact opgenomen 
met het Platform? Zo niet wanneer gaat dit gebeuren? 

Vraag 2-3 Wanneer wordt het digitaal burgerpanel van ervaringsdeskundigen van het 
OCD ingezet? Hoe groot is dit panel? Aan welke eisen moet men voldoen om 
ervaringsdeskundige te zijn? 
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