
Gravamen, dat is ‘een kerkelijk jargon’, nu gericht op ‘common ground’ wat is 
een common ground… 
Common Ground is de informatiekundige visie waarmee gemeenten 
collectief de informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer 
gaan inrichten. Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen 
gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend 
verbeteren… 

zie ook de ingebrachte stukken raadsleden als… 
De NOOZO  nieuwsbrief en de onderstaande  links die hopelijk  op de beamer staan t.t.v  de 
Raadsvergadering… 
 

Dan… op 21 april 2022 was het…↓ 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A01
256 
 
https://debatgemist.tweedekamer.nl/node/28267 
 

Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz 
21 april 2022Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
SportCommissiedebat 
 
Citaat uit de brief aan de Tweede Kamer t.b.v. debat… 

Mensen met een levenslange, levensbrede beperking lopen totaal vast in het versnipperde en 

verkokerde zorg- en ondersteuningssysteem en de uitvoering hiervan. Eigen kracht en 

zelfredzaamheid worden overschat. Dit beeld wordt ondersteund door onder andere het 

Sociaal en Cultureel Planbureau en veel (wets)evaluaties en onderzoeken. Het gaat om 

mensen die op meerdere levensterreinen en voor verschillende levensfases ondersteuning 

nodig hebben. Naast de zorgwetten hebben zij bijvoorbeeld ook te maken met de 

Participatiewet of de Wet passend onderwijs. In de praktijk stuiten zij dan ook nog vaak op 

bureaucratie, hardvochtigheid, wantrouwen en uitgangspunten die gewoonweg niet 

aansluiten op mensen met een levenslange, levensbrede beperking. 
 
Want de  gemeente Schagen is, als andere gemeenten in NH en NHN waar deze allround VN 
Ambassadeur ook (veelal online) via fractie.vz. dienstbaar is, nog bij lange na niet Inclusief, de LIA 
behoort anders uitgerold te worden, niet eerst met groepsvorming, organisaties en bedrijfsleven en 
instanties te beginnen, maar individueel. Elke burger moet op gelijke wijze en tred mee kunnen 
doen, in alle hoogte en breedte en diepte en lengte van de samenleving. 
 

De gemeente Schagen is nu op 26 april 2022 voor de eerste keer in deze nieuwe setting 
bijeen… 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A01256
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A01256
https://debatgemist.tweedekamer.nl/node/28267


 
De oude raad heeft € 180.000,00 euro uitgetrokken, een mooi bedrag waar de setting dat elke burger 
op gelijke wijze en tred mee MOET kunnen doen in de samenleving en in en op alle hoogte en 
breedte en diepte en lengte als een andere burger mee MOET kunnen doen. MAAR dat is nu nog 
steeds niet aan de hand. En dan speel ik ook gelijk in op alle gender neutraliteit, geen onderscheid 
des persoon.  Voor de wet is ieder gelijk… 
 

Nu is bg bedrag ☹ wel door de rioolput gegaan door op eigen houtje de Inclusie agenda uit te 
rollen, maar zo rol je geen Inclusie Agenda uit, nl.  want wat nu er ligt is  niet getoetst aan landelijk 
beleid.  …. 
Aan de nieuwe raad stel ik nu duidelijk aan de orde dat  de Inclusie op orde gesteld moet gaan 
worden. Daartoe is u allen al e.e.a. toegestuurd…  Huiswerk aan de winkel. En ook m.h.o.o de 
akkoorden om een coalitie te vormen meer openheid graag naar die mensen als ondergetekende 
(og) input en  feedback geven en aanbieden. 
 
Er is nu op  eigen titel  geopereerd en er is geen  binding geweest met VN Verdrag Ambassadeurs van 
de Inclusie vereniging waar og toebehoort. . Dit akkoord is echt onmiskenbaar dom  
https://www.schagen.nl/feestelijke-bijeenkomst-ondertekening-inclusieakkoord 

want nu lijkt Schagen Inclusief maar is het beslist niet. 
Elke burger moet op gelijke wijze en tred mee kunnen doen, in alle hoogte en breedte en diepte en 
lengte van de samenleving. 
 
  
Gemeente Schagen staat er landelijk heel  slecht voor, in de lande al bekend helaas… 
Schagen staat laag op de ladder als  gemeente waar de toegankelijk op geen enkele   plaats te vinden 
is. Met bg ‘feestelijke bijeenkomst’   Toegankelijkheid is wat anders… 
Elke burger moet op gelijke wijze en tred mee kunnen doen, in alle hoogte en breedte en diepte en 
lengte van de samenleving. 
 
 
Neem het  ambtenaren plaatje als de  consulenten en beleidsmedewerkers handelen volgens een 
handboek en gebruiken geen maatwerk. Dit moet veranderen ten einde de Inclusie vraagstukken in 
proces, maatwerk moet geleverd worden. 
Elke burger moet op gelijke wijze en tred mee kunnen doen, in alle hoogte en breedte en diepte en 
lengte van de samenleving. 
 
 
Goed lopende voorzieningen die NB d.m.v. gerechtelijke uitkomsten gegenereerd zij worden 
overboord gegooid en men wil het wiel opnieuw uitvinden. Maar bij de personen met een beperking 
is door alle communicatie die al mis gaat en de huidige inflatie v.w de lockdown en coronapandemie 
als de omikron variant, is de veerkracht en rekbaarheid er wel uit. Wij, ervaringsdeskundigen en 
belangen groep met beperking (lees ook bijzonderheid),  daardoor moeten ‘wij’ steeds alert zijn 
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/overeenkomsten 
 
Zie ook https://vng.nl/gemeentelijke-uitvoering 
 
Zie bijlage o.a. Maatwerk Multi probleem gezinnen en de NOOZO nieuwsbrief… 
Elke burger moet op gelijke wijze en tred mee kunnen doen, in alle hoogte en breedte en diepte en 
lengte van de samenleving. 
 
 

https://www.schagen.nl/feestelijke-bijeenkomst-ondertekening-inclusieakkoord
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/overeenkomsten
https://vng.nl/gemeentelijke-uitvoering


 

Dan besluit ik nu met de nog steeds niet toegankelijke website gemeente  Schagen (23 
september 2020 is allang exit) en de website van de Raad, deze 2 kostenhanden en bakken 
vol geld, Inclusiever is het en ook efficiënter dat vanuit de hoofd website van gemeente 
Schagen wordt door verwezen naar de Raad website, dus 2 in 1 maken. 
Bijgevoegd een screening van de Website gemeente Schagen als Raad Schagen, wat door 
een 3 tal collega’s van mij gedaan is –pro deo- die d.m.v. een screen reader kunnen pc 
werken en meer… zie de bijlage hierover… 
Elke burger moet op gelijke wijze en tred mee kunnen doen, in alle hoogte en breedte en diepte en 
lengte van de samenleving.  
 

Brief aan Tweede Kamer: onze voorstellen voor beter 
gehandicaptenbeleid 
20 april 2022 

Ieder(in) doet een aantal voorstellen aan de Tweede Kamer en het kabinet waarmee de 

situatie van mensen met een beperking of chronische ziekte moet verbeteren. Nog te 

vaak lopen zij op tegen knelpunten die hen hinderen bij zelfstandig leven en wonen. Te 

vaak zijn er belemmeringen die volwaardige deelname aan de samenleving in de weg 

staan. De inrichting van zorg en ondersteuning moet dringend beter gaan werken voor 

deze groepen, schrijft Ieder(in) in een brief aan de Kamerleden en nieuwe 

bewindslieden. Donderdag 21 maart bespreekt de Kamer het gehandicaptenbeleid. 

 

De aanpak die Ieder(in) de Tweede Kamer en het kabinet aanreikt, bestaat onder meer uit de 

volgende punten: 

Eén passend kader of wettelijke regeling 

Mensen met een levenslange, levensbrede beperking lopen totaal vast in het versnipperde en 

verkokerde zorg- en ondersteuningssysteem en de uitvoering hiervan. Eigen kracht en 

zelfredzaamheid worden overschat. Dit beeld wordt ondersteund door onder andere het 

Sociaal en Cultureel Planbureau en veel (wets)evaluaties en onderzoeken. Het gaat om 

mensen die op meerdere levensterreinen en voor verschillende levensfases ondersteuning 

nodig hebben. Naast de zorgwetten hebben zij bijvoorbeeld ook te maken met de 

Participatiewet of de Wet passend onderwijs. In de praktijk stuiten zij dan ook nog vaak op 

bureaucratie, hardvochtigheid, wantrouwen en uitgangspunten die gewoonweg niet aansluiten 

op mensen met een levenslange, levensbrede beperking. 

Ieder(in) vraagt de minister en Tweede Kamer daarom om – samen met ervaringsdeskundigen 

en hun vertegenwoordigende organisaties – in gesprek te gaan over een apart kader voor 

mensen met een levensbrede, levenslange beperking en deze samen met hen te ontwikkelen. 

Dat kader regelt hun zorg en ondersteuning over de verschillende wetten, regelingen en 

domeinen heen. 

Verbeteringen in sociaal domein en zorgwetten 

Het kabinet heeft aangegeven voornamelijk aan verbetering te willen werken binnen het 

huidige stelsel voor zorg en ondersteuning. Ondanks de brede wens om de mensen echt 



centraal te stellen, zijn bij de toegang tot zorg en ondersteuning nog veel te vaak het systeem 

en de financiën doorslaggevend. 

Hierdoor wordt vaak geprobeerd mensen met complexere hulpvragen door te schuiven en gaat 

de voorkeur uit naar lichtere ondersteuningsvragen. In de praktijk worden kortlopende 

indicaties en beschikkingen afgegeven en wordt vooral bekeken welk aanbod en budget er al 

is, in plaats van wat echt nodig is voor mensen. 

Naast een apart kader voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking, ziet Ieder(in) 

de inrichting van een onafhankelijke beoordeling en het opstellen van landelijke normen en 

regels als de belangrijkste verbeteringen voor het sociaal domein. Hierover willen we graag in 

gesprek met de minister, gemeenten en aanbieders. 

Eén loket voor hulpmiddelen 

De problemen met het aanvragen en verkrijgen van hulpmiddelen zijn nog altijd groot, 

ondanks allerlei verbeterafspraken. Onlangs besteedde het tv-programma Kassa aandacht aan 

ouders van wie het kind naar een instelling ging en die hun hulpmiddelen die zij uit de Wmo 

en Zvw hadden gekregen, om bureaucratische redenen moesten inleveren. 

Wat Ieder(in) betreft toont dit nogmaals de noodzaak aan van één loket voor toegang tot 

hulpmiddelen, los van allerlei wetten en regelingen. Geef daarnaast ouders of wettelijk 

vertegenwoordigers de regie over de hulpmiddelen zij nodig hebben en geef ze de vrije keuze 

in leverancier. 

Bestaanszekerheid en Toekomstagenda Gehandicaptenzorg 

In de brief vragen we verder aandacht voor de volgende punten: 

– Betere informatie over de bestaanszekerheid en participatie van mensen met een beperking. 

– Sterkere positie en beter betrekken van onze organisaties bij het afronden, monitoren en 

evalueren van de Toekomstagenda Gehandicaptenzorg. Dit is onontbeerlijk voor een 

gelijkwaardige inbreng in het denken over de toekomst van zorg, ondersteuning en 

participatie van onze achterban. 

Brief Alliantie VN-verdrag Handicap: leefwereld centraal 

De Alliantie VN-Verdrag, waar Ieder(in) onderdeel van is, pleit in een aparte brief aan de 

Kamer voor één landelijke integrale aanpak en visie op alle beleid dat mensen met een 

beperking betreft. Met betrokkenheid en samenwerking van alle ministerie en een breed 

overleg van ministeries en vertegenwoordigende organisaties van mensen met een beperking. 

Hierin moet de mens en de leefwereld centraal staan in plaats van de wetten en domeinen én 

hierin moet de opgave van de implementatie van het VN-verdrag een plek krijgen. Mira 

Thompson, een van de mensen betrokken bij de Alliantie: “Het hebben van een beperking en 

alles daar omheen organiseren is al een dagtaak op zich. Terwijl de bedoeling is dat met de 

juiste ondersteuning mensen met een beperking ook naar school gaan, een baan hebben en 

sociale activiteiten ondernemen.” 

De brief aan de Tweede Kamer van Ieder(in) over het gehandicaptenbeleid en de brief van de 

Alliantie VN-verdrag Handicap zijn hieronder te downloaden. 

https://iederin.nl/ouders-aan-het-woord-in-kassa-moeten-strijd-aangaan-over-noodzakelijke-hulpmiddelen/


Ieder(in) ondersteunt tevens de brief van een aantal ervaringsdeskundigen die deelnamen aan 

een gesprek met het ministerie van VWS over de hardvochtigheid van beleid en uitvoering in 

de sociale zekerheid en het sociaal domein. Ook die brief is hieronder te downloaden. 

Het commissiedebat Gehandicaptenbeleid/Langdurige Zorg is donderdag 21 april, aanvang 10 

uur, live te volgen via: Livestream: Troelstrazaal | Tweede Kamer der Staten-Generaal 

  

 Downloads 

Brief Ieder(in) Tweede Kamer Gehandicaptenbeleid 21-04 (pdf - 83 KB)Brief 
ervaringsdeskundigen Tweede Kamer Gehandicaptenbeleid 21-04 (docx - 112 
KB)Brief Alliantie VN-verdrag Handicap Tweede Kamer 21-04 (pdf - 103 KB) 
 

 
Van: Coby Verbeek <coby.isp@gmail.com>  
Verzonden: maandag 25 april 2022 13:08 
Aan: 'Griffie' <griffie@schagen.nl>; postbus8@schagen.nl 
CC: 'Marjan van Kampen' <burgemeester@schagen.nl>; sigge.vanderveek@schagen.nl 
Onderwerp: inspreken raadsvergadering 26-04-2022... gravamen n.a.v. Inclusie VN Verdrag 
gehandicapte commissie Tweede Kamer en falend Inclusie beleid Schagen 
 
Geachte allen, 
Hierbij mij graag als  allround VN Ambassadeur op de lijst van insprekers zetten, en als laatste 
inspreekster agenderen op 26-04-2022. 
 
Onderstaande NOOZO  nieuwsbrief en deze onderstaande  links graag op de beamer zetten op de 
Raadsvergadering. 

op 21 april 2022 was het…↓ 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A01
256 
 
https://debatgemist.tweedekamer.nl/node/28267 
 

Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz 
21 april 2022Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 

SportCommissiedebat 
 
Het verdere document ‘gravamen’ volgt vanavond voor aanvulling op de list/beamer 
raadsvergadering 26-04-2022 
 
Ook de bijlage op de beamer zetten voor de raadsvergadering 26-04-2022 
 
Van: Niets Over Ons Zonder Ons <vnproject@iederin.nl>  
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 16:29 
Aan: coby.isp@gmail.com 
Onderwerp: Nieuwsbrief VN-verdrag Handicap, maart 2022 
 
Met bijlagen … Programma Maatwerk Multi Probleemhuishoudens  presentatie 19 april 2022. 
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