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Bijlage(n)

Geachte Adviesraad,

Bij brief van 6 oktober jl, hebben wij van u een advies ontvangen over de integrale aanpak participatie en
inclusie. ln dit advies doet u de dringende aanbeveling om participatie en inclusie onder te brengen bij
één ambtenaar of tenminste bij één overlegtafel/projectteam, waarbij een integrale aanpak het
uitgangspunt is.
ln de gemeente Eersel zijn (burger)participatie en inclusie speerpunten van beleid. Samen met partijen
waaronder de Dorpsraden en het Platform voor Mensen met een Beperking wordt hieraan uitvoering
gegeven. Daarbij is een integrale aanpak altijd het uitgangspunt. Het vormgeven van beleid en de
uitvoering ervan is niet een aandachtspunt van één ambtenaar of één overlegtafel, maar juist van alle
afdelingen van de gemeente. De reden hiervoor is dat binnen alle beleidsterreinen aandacht voor
participatie en inclusie essentieel is om aan te sluiten bij de behoeften vanuit de gemeenschap. Om die
reden wordt het niet raadzaam geacht deze onderwerpen bil één ambtenaar of één overlegtafel onder te
brengen.

ln het gesprek dat met u op í4 oktober jl. heeft plaatsgevonden is dit onderwerp al besproken en het
standpunt van de gemeente toegelicht. U heeft daarbij aangegeven hiermee te kunnen instemmen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben over de inhoud
van deze brief dan kunt u contact opnemen met Trudy van Hoef van het team Welzijn, bereikbaar via het
telefoonnummer 06 - 21880300 of via het emailadres i '/aíriroeia-.:?'s: '
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Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Eersel
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