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VERZONDEN - 3 MEI 2017

Geachte heer/mevrouw,

Hieronder treft u de beantwoording aan van de in artikel 41-vragen van Jess met betrekking tot de
uitvoering VN-gedrag gehandicapten.
Vraag 1. Wat gaat de gemeente Schagen doen als het gaat om het VN-verdrag voor rechten van
personen meteen beperking?

In onze gemeente hebben wij het Gehandicapten Platform Schagen (GPS). Dit platform is voor ons
de partner om te spreken over alle zaken in het kader van toegankelijkheid. Hiervoor ontvangt het
GPS jaarlijks subsidie (C 6.500,-- in 2017). Ook organiseren zij hiervoor diverse activiteiten.
Wat doet het GPS?

Het GPS controleert en adviseert over de openbare ruimte en onderzoekt de toegankelijkheid van
openbare gebouwen, winkels en horeca. Er is voor realisatie overleg tussen de gemeente en het GPS,
wanneer er opnieuw gebouwd of aanpassingen in de openbare ruimte worden uitgevoerd in de
gemeente.
Schouwen

leder najaar wordt door de afdeling Openbaar Gebied een schouw gehouden in alle dorpen en
wijken van de gemeente Schagen. De Dorpsraden zijn hier nauw bij betrokken en ook de vrijwilligers
van het GPS nemen hier intensief aan deel en brengen hun deskundige advies uit.
Ook sluit het GPS aan bij de jaarlijkse schouw die u als raadsleden heeft in de verschillende wijken.
Voorlichting

Het GPS geeft voorlichting op de basisscholen aan leerlingen van groep 6 en 7 door het laten
ervaren wat het is om een beperking te hebben door het spelen van het "Ganzenbordspel". De
bedoeling van het spel is om de leerlingen inzicht te geven in verschillende handicaps door dit zelf te
ervarenļmet gebruik met rolstoelen) en begrip te krijgen voor mensen met een functiebeperking.
Informatie

Het GPS heeft een website met informatie over hun activiteiten en de mogelijkheid om melding te
doen van plaatsen/plekken die niet toegankelijk zijn.
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Uitvoering Participatiewet

Met de Participatiewet heeft de gemeente Schagen instrumenten in handen gekregen om mensen
met een arbeidsbeperking te helpen bij hun arbeidsdeelname en deelname aan de maatschappij.
Met name de mogelijkheid voor het aanbieden van re-integratievoorzieningen is hierin belangrijk.
Hieronder vallen bijvoorbeeld de loonkostensubsidie voor werkgevers, de voorziening beschut werk,
jobcoaching, werkervaringsplaatsen en werk-leertrajecten.
Voor de uitvoering beschut werk hebben de gemeenten een taakstelling opgelegd gekregen. De
verwachting is dat de gemeente Schagen deze taakstelling (eind 2018 in totaal 11 personen) gaat
halen.
Gemeenten moeten cliëntenparticipatie bij verordening regelen. Hierdoor krijgen mensen uit de
doelgroep gelegenheid om mee te denken en te adviseren over nieuw beleid. Op deze manier
kunnen ook personen met een handicap actief betrokken worden bij het beleid Participatiewet.
De gemeente Schagen heeft een Cliëntenraad Participatiewet. Door de ontvlechting van de
afdeling Cowwi telt deze raad voor onze gemeente momenteel slechts drie leden. We werken er hard
aan om de Cliëntenraad weer op volle sterkte te krijgen.
Vraag 2. Hoe gaan de gemeente Schagen dit opnemen in het beleid, zeker ook in relatie tot
burgerinitiatieven?

Bij alle initiatieven die de openbare ruimte en toegankelijkheid openbare gebouwen etc raken vindt
er overleg plaats tussen de gemeente en het GPS en wordt rekening gehouden met hun adviezen. Zo
wordt bv bij de inrichting van een speelplek voor zover mogelijk en noodzakelijk ook een
vogelnestschommel geplaatst.
Wij nemen als voorbeeld het Roockershuyspark te Tuitjenhorn, waar we als Jess trots op zijn. Maar in
hoeverre hebben we bij de ontwikkeling daadwerkelijk gedacht aan onze medemens met
beperking?

Bij de eerste fase van het Roockershuyspark is bij de toegankelijkheid rekening gehouden met mensen
met een beperking. Ook hierin heeft de GPS geadviseerd.
Vraag 3. Wat hebben we er nu van geleerd en wat gaan we de volgende keer anders doen ?

Van elk project leren we. Ook bij de eerste fase van het Roockershuyspark. Als we nu terugkijken,
moeten we constateren dat het op bepaalde punten beter had gekund. Om dit in de tweede fase
voor te zijn, hebben we vanaf het begin de GPS gevraagd om mee te denken en te adviseren.
Samen werken we aan een park die daar waar mogelijk voor iedereen toegankelijk is en mocht de
omgeving dat niet toelaten om wat voor redenen dan ook, wordt gekeken naar een alternatief.
Vraag 4. Besteden we als gemeente Schagen extra middelen beschikbaar bij burgerinitiatieven? Of
beter gesteld, welke kaders gaan we stellen en stellen we daar middelen voor beschikbaar?

Op 10 mei 2016 heeft de raad een besluit genomen over burger- en overheidsparticipatie. Over
middelen en kaders rondom burgerinitiatieven is het volgende vastgesteld:

Financiën
Initiatiefnemers en gemeente zijn samen verantwoordelijk voor middelen die er nodig zijn om
initiatieven en plannen te realiseren. Zelfwerkzaamheid, beïnvloedbare gemeentelijke
budgetten en sponsoring zijn de middelen die hier onder andere voor aangewend kunnen
worden. Vanuit de reguliere budgetten kan de gemeente het initiatief (gedeeltelijk) financieren
door te schuiven tussen budgetten en/of prioriteitstelling te veranderen. Daarnaast is in de
begroting een bedrag van í 45.000 per jaar specifiek voor B&O participatie opgenomen
waaruit initiatieven gestimuleerd kunnen worden, buiten de reguliere budgetten om.

Handvatten
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Met input van de werkgroep Burger 8c Overheidsparticipatie van de raad is een aantal
handvatten geformuleerd waarlangs initiatieven gelegd kunnen worden om te bepalen of de
gemeente daarin een faciliterende rol (qua werkzaamheden, beschikbaar stellen van
materialen en/of financiële middelen) gaat vervullen. Let wel: elk initiatief van inwoners is
welkom, de mate waarin de gemeente faciliteert is afhankelijk van een aantal handvatten.
Handvatten:
- Initiatief is leidend
- Er is aandacht voor de beschikbaarheid van mens, middelen en cofinanciering;
- Er is aandacht voor maatschappelijke betrokkenheid en draagvlak;
- Initiatief is in lijn met wet en gemeentelijke regelgeving, waarbinnen de grenzen kunnen en
mogen worden opgezocht;
- Aan het initiatief wordt een eenmalige (financiële) bijdrage gegeven.

Als er over de ínhoud nog vragen zijn kunt u contact opnemen met mevrouw A. Braakman van de
afdeling Samenleving. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de portefeuillehouder
B. Blonk.
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