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Betreft: 2021/001WI / Advies Lokale Inclusie Agenda 
 
 
Geacht College, 
 
 
De Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe is gevraagd advies uit te brengen over de Lokale Inclusie Agenda van de 
gemeente Olst-Wijhe. 
 
Inleiding 
De thematische werkgroep Inclusieve Samenleving is nauw betrokken geweest bij het totstandkomen van de lokale 
inclusieagenda. 
 
Het advies 
De Adviesraad adviseert positief over de lokale inclusieagenda. 
 

Uitgangspunten 

De gemeente is kartrekker en faciliteert de werkgroep.  

Na een lastige start door wisseling van de ambtenaren is er nu continuïteit in de ondersteuning van de thematische 

werkgroep Inclusie. De Adviesraad Samenleving wil benadrukken dat het belangrijk is dat dit zo blijft en adviseert u 

zich hiervoor in te zetten. Zeker ook gezien in het licht van het belang dat de gemeente hecht aan de Lokale Inclusie 

Agenda en de kartrekkersrol die de gemeente vervult in de werkgroep. 

Aangegeven is dat de financiering van de uitvoer nog ingevuld moet worden. We geven als aanbeveling mee, de 

werkgroep van voldoende financiële middelen te voorzien om inclusie daadwerkelijk te realiseren. De Adviesraad 

verwacht hierin een actieve rol van de gemeente. 

Bij het geven van gastlessen op scholen is het wel van belang dat een methode wordt gekozen die 

kinderen  aanspreekt. Daarnaast moet het ook aansluiten bij de behoefte van de scholen en moet vooraf met de 

scholen worden besproken bij welk les/thema dit het beste past. We geven als aanbeveling om  gastlessen na 

overleg met de scholen op te zetten en uit te voeren. 

De werkgroep bestaat nu uit een aantal leden van de Adviesraad en de ondersteuning van de gemeente. Wij 

spreken onze kanalen aan om meer mensen in de werkgroep deel te laten nemen. Wij adviseren u ook om uw 

kanalen aan te spreken.  

Hartelijke groeten. 

Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe    

 

 

S. Kolkman-Roskam 

voorzitter       
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