
Bijlage 1: deelnemende gemeenten  

1. de gemeente Amsterdam 

2. de gemeente Beverwijk 

3. de gemeente Blaricum (BEL-

gemeenten)  

4. de gemeente Bloemendaal 

5. de gemeente Borne 

6. de gemeente Doetinchem 

7. de gemeente Dongen  

8. de gemeente Dordrecht  

9. de gemeenten Drechterland  

(SED gemeenten) 

10. de gemeente Dronten  

11. de gemeente Eemnes (BEL-

gemeenten) 

12. de gemeente Enkhuizen  

(SED gemeenten) 

13. de gemeente Enschede 

14. de gemeente Goirle 

15. de gemeente Haarlem 

16. de gemeente Haarlemmermeer 

17. de gemeente Hattem 

18. de gemeente Heerlen  

19. de gemeente Hillegom 

(HLT gemeenten)  

20. de gemeente Hilversum  

21. de gemeente Huizen 

22. de gemeente IJsselstein 

23. de gemeente Koggenland1  

24. de gemeente Krimpenerwaard 

25. de gemeente Laren (BEL-

gemeenten) 

26. de gemeente Lingewaard 

                                                
1 Het beleid sociaal domein geldt ook voor de 
gemeenten Den Helder en Hollands Kroon. 
Het is niet bekend of deze gemeenten 
afzonderlijk inclusiebeleid hebben en daarom 
zijn ze niet opgenomen in de rapportage.  
2 Aangeleverd door de rekenkamercommissie 
van de OWO gemeenten. Iedere gemeente 
hanteert zijn eigen beleid en is daarom apart 
geanalyseerd.  
3  Aangeleverd door de rekenkamercommissie 
van de OWO gemeenten. Iedere gemeente 
hanteert zijn eigen beleid en is daarom apart 
geanalyseerd. 

27. de gemeente Lisse  

(HLT gemeenten)  

28. de gemeente Loon op Zand 

29. de gemeente Medemblik  

30. de gemeente Nederweert  

31. de gemeente Oisterwijk  

32. de gemeente Ooststellingwerf2  

33. de gemeente Opmeer 

34. de gemeente Opsterland3  

35. de gemeente Schagen 

36. de gemeente Simpelveld 

37. de gemeente Soest 

38. de gemeente Stede Broec  

(SED gemeenten) 

39. de gemeente Steenbergen4  

40. de gemeente Texel5 

41. de gemeente Teylingen  

(HLT gemeenten) 

42. de gemeente Utrecht  

43. de gemeente Veendam 

44. de gemeente Voerendaal  

45. de gemeente Weststellingwerf6  

46. de gemeente Woudenberg 

47. de gemeente Zoetermeer 

 

4 Het beleid sociaal domein geldt ook voor de 
gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom. 
Het is niet bekend of deze gemeenten 
afzonderlijk inclusiebeleid hebben en daarom 
zijn ze niet opgenomen in de rapportage. 
5 De rekenkamercommissie van de 
Waddengemeenten gaat over meerdere 
gemeenten. Alleen voor de gemeente Texel 
zijn documenten aangeleverd die 
geanalyseerd kunnen worden.  
6  Aangeleverd door de rekenkamercommissie 
van de OWO gemeenten. Iedere gemeente 
hanteert zijn eigen beleid en is daarom apart 
geanalyseerd. 


