
 
 

 

 

 gemeente  

Hardinxveld-Giessendam 
 
 

 Bezoekadres: Raadhuisplein 1 

Postbus 175 

3370 AD Hardinxveld-Giessendam 

t. 14 0184 

e. info@hardinxveld-giessendam.nl 

i. www.hardinxveld-giessendam.nl 

  
Fractie Philippo 
 
   

 

Onderwerp Ons kenmerk Uw brief Datum 
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Zaak Bijlage  

 - 

Geachte meneer Philippo, 

Op 30 september ontvingen wij uw vragen in het kader van artikel 12 RVO met betrekking tot de 
startnotitie Lokale Inclusie Agenda.  
 
U stelt ons een aantal vragen die betrekking hebben op de voortgang van de invulling van de Lokale 
Inclusie Agenda: 
1.1 Wanneer gaat u samen met het Platform aan stap 2 doelen stellen beginnen?  
1.2  Wat is het timeframe van de planning tot en met punt 6 actualiseren? 
2.1    Wanneer wordt dit jaar (de Lokale Inclusie Agenda) geactualiseerd? 
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? 

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? 

 
Met deze brief geven wij u graag antwoord op uw vragen. 
 
Voortgang Lokale Inclusie Agenda en ambtelijke inzet 
Op 20 april 2020 heeft het college de informatienota 'Tussentijdse rapportage aanbevelingen extern 
onderzoek' vastgesteld. Deze informatienota is gericht aan de raad en is bedoeld om de raad op de 
hoogte te houden van de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek van 
Deloitte. 
 
In deze nota wordt onder andere een overzicht gegeven van de knelpunten op het gebied van 
dienstverlening die naar voren kwamen uit de biedingen 2020-2021. Eén van deze knelpunten is het 
onderwerp 'inclusieagenda'. In de informatienota werd aangegeven dat het college in gesprek ging over 
mogelijke oplossingen voor deze knelpunten en dat de vertaling hiervan in de perspectiefnota 
opgenomen zou worden. 
 
De perspectiefnota is op 8 juli 2021 behandeld. Het onderwerp 'Lokale Inclusie Agenda' is daarin niet 
opgenomen. Er is daarmee geen capaciteit op dit onderwerp. Dat betekent concreet dat de Lokale 
Inclusie Agenda dit jaar niet geactualiseerd wordt. Tevens is er geen ambtelijk VN-ambassadeur 
aangesteld.  
 
Lokale Inclusie Agenda en beleidsvelden 
De Lokale Inclusie Agenda is niet formeel betrokken bij alle beleidsvelden, maar dat wil niet zeggen dat 
het onderwerp geen aandacht heeft. In het fysieke domein stelt bijvoorbeeld het bouwbesluit strenge 
eisen aan toegankelijkheid.  
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Daarnaast zijn we momenteel, in samenwerking met de organisatie 'Ongehinderd', bezig een aantal 
locaties te selecteren waar een toegankelijkheidstoets gedaan gaat worden. Wij  brengen de raad 
hiervan op de hoogte op een later tijdstip. 
 
Inclusie gaat overigens verder dan het fysieke domein; dit onderwerp heeft ook een relatie met het 
onderwerp 'Iedereen is anders'. We hebben u hier al van op de hoogte gesteld bij de beantwoording 
van eerdere vragen van uw fractie.  
 
Digitaal burgerpanel 
Het bewonerspanel is een digitaal panel van inwoners dat via korte enquêtes een mening kan geven 
over actuele onderwerpen in Hardinxveld-Giessendam en de regio. Momenteel bestaat het 
bewonerspanel uit bijna 700 inwoners van 18 jaar en ouder uit Hardinxveld-Giessendam.  
Inwoners kunnen zichzelf aanmelden voor het bewonerspanel. Er zijn geen eisen om deel te kunnen 
nemen.  
 
Het bewonerspanel zal ingezet worden op dit onderwerp wanneer er een specifieke vraag aan de orde 
is.  
 
Tot slot 
Tot slot geven wij u mee dat wij op onderwerpen in gesprek zijn en blijven met het Platform Sociaal 
Domein.   
 
Wij hopen dat wij uw vragen hiermee afdoende beantwoord hebben. 
 
  
 
 
Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
Johan de Jager Dirk Heijkoop 
 
 


