
Geachte Raad van Schagen vanavond 19-02-2019 bijeen… 

Lezende op de agenda  

https://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/551820/Gemeenteraad%2019-02-2019 

en dan m.n. de motie van de raadsleden Duurzaam Schagen en de VVD… 

dat het Onderzoek overschot Sociaal Domein Tekst toezegging Naar aanleiding van de 

motie van Duurzaam Schagen en de VVD over het onderzoek overschot sociaal domein, 

zegt wethouder Blonk toe het onderzoek uit te voeren. Datum toezegging 07-11-2017 

Portefeuillehouder S.J.A. van der Veek (Wethouder) 

 

Als erkent VN Ambassadeur stel ik nu vast dat dit een zaak is, en met geld komt, dat is en 

blijft gewoon de doelgroep toekomende. Dit is in eerder stadium ook gebeurt bij de voor- 

voorgaande Raad van Schagen waar het oude GPS (de enige echte) ook nog over heeft 

vergadert… 

 

Thans gemeenteraadsleden is het zo dat in  Schagen de doelgroep met beperkingen, 

zowel oud als jong maar met moeite hun hoofd boven water kunnen houden. Hoe komt 

het dan dat in andere gemeenten wel een tekort is en in Schagen een overschot zo nu 

blijkt? Raadsleden ik geef u nu mee dat dit komt omdat het sociale domein niet goed 

uitgewerkt wordt, de besteding voor de doelgroep komt te kort. Dit komt in de 1e plaats 

dat echt luisteren ontbreekt. https://inclusieverenigt.nl/ inclusie is geen illusie.  

In de 2e plaats dat wij mensen met wat voor een beperking dan ook (al is het maar een 

koortslip wat weer overgaat, bij chronisch ligt dat anders, dan weet je ook dat je een 

pasgeboren kind niet moet knuffelen) wij allemaal willen mee doen in de maatschappij in 

alles, wonen, werk inkomen kortom alles wat een valide doet, wil en kan een invalide ook 

doen, al is het met zit-ligbed. https://coalitievoorinclusie.nl/nieuws/ zie ook 

https://www.youtube.com/watch?v=lSS5W4ZgEYc   of  

https://coalitievoorinclusie.nl/nieuws-project-vn-ambassadeurs-aan-de-slag/  

Daarom het verzoek AAN DE RAAD van Schagen om m.h.o.o. de komende beeldvormende 

raadsvergadering op 11-03-2019 inzake uitleg VN Verdrag en lokale inclusie agenda dat 

dit ook voor Schagen veel voordeel in heeft, goed na te denken hoe het komt dat Schagen 

die vele 000 achter de komma heeft, zoals dat heten mag, het geld staat in overschot van 

het sociaal domein. Dit kan dus niet en moet anders… 

Het is dus daarom en deze VN Ambassadeur hoopt dat deze Raad van Schagen hier nog 

nader over gaat nadenken dat het bedrag van toch een aantal 000 nullen achter de 

komma wel voor de doelgroep bestemd is, om die bv. einde jaarlijks met een extra gift te 

vergunnen zodat ook deze doelgroep meer te besteden heeft. En de voorzieningen weer 

op peil te krijgen/brengen zoals het was voor 2015. Nu moeten wij als doelgroep daar 

voor lobbyen en naar de rechtbank, omdat de ambtelijke hoorzittingen echt geen baat 

treffen. Besteed dit geld echt aan de doelgroep is nu mijn advies in alles wat beschikbaar 

gesteld wordt door het Rijk, dan is het overschot ook meteen opgelost. 

HET IS DE DOELGROEP DIE DIT GELD TOEKOMT, DE DOELGROEP ALLEEN!  

Bij dezen Raadsleden… 

Voor nadere informatie kunt u t.a.t. bij deze VN Ambassadeur = ondergetekende terecht. 

Zie verder onderstaande links en ter aangeraden…. als ter voorbereiding voor 11-03-2019 

beste Raadsleden… 

https://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/551820/Gemeenteraad%2019-02-2019
https://inclusieverenigt.nl/
https://coalitievoorinclusie.nl/nieuws/
https://www.youtube.com/watch?v=lSS5W4ZgEYc
https://coalitievoorinclusie.nl/nieuws-project-vn-ambassadeurs-aan-de-slag/


https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-inclusie/wat-is-de-coalitie-voor-inclusie/ 

https://coalitievoorinclusie.nl/informatie-over-inclusie/ 

https://www.mensenrechten.nl/nl/mensenrechten-van-mensen-met-een-beperking 

https://www.accessibility.nl/nieuws/2016/01/tweede-kamer-stemt-in-met-vn-verdrag-

over-gelijke-rechten-voor-mensen-met-een-beperking 

https://coalitievoorinclusie.nl/vn-ambassadeurs-samen-aan-de-slag/ 

https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-inclusie/vn-ambassadeurs-zet-je-actief-in-

of-ga-aan-de-slag-met-ambassadeurs/ 

www.vnverdragwaarmaken.nl/vnverdragwaarmaken/vn-ambassadeurs  

https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-inclusie/vn-ambassadeurs-zet-je-actief-in-

of-ga-aan-de-slag-met-ambassadeurs/ 

Ontdek ook https://app.ongehinderd.nl/Home/SelectAbilities  

 

Met vriendelijke groet, en kind regards, 

Mw. J. (Coby) Verbeek bc.  

VN Ambassadeur in heel NH (Schagen e.o.) 

0622267326. 

  

Cliënt Belangen Bemiddelaar in mediation hulp advies & steunpunt = stg. C.B.B.M. hulp 

advies & steun punt (CBBMha&sp) Mw. J. (Coby) Verbeek bc. is Allround hulp- en 

dienstverlener 1e lijn ggz free Lance en franchise MDW / SHV + Allround Mediator.  

Kortom Mental Coach 1e lijn ggz. Tevens erkent als detacheringorganisatie inzake 

coachen en begeleiden van stagiaires MWD. 

Werkend vanuit Schagen in onderstaande regio’s. Werkt als 

vertrouwenspersoon/sleutelfiguur in mediation. Plus VN-ambassadeur. 

Zo ook deel uitmakende van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid – 

Regiokamer-NH. Immers “wij zijn MIND”. 

Midden-Kennemerland / Haarlem en Schagen e.o./de Noordkop/NH +Texel en West-

Friesland/ Zaanstreek-Waterland. Waaronder Midden Kennemerland: Heemskerk 

e.o./Beverwijk e.o./Castricum e.o. als Schagen e.o./de Noordkop/NH +Texel Het 

CBBMha&sp is definitief ge-her-realiseerd. 

Tevens docent Godsdienst en maatschappijleer, HBO. 

Postadres is telefonisch nader te bevragen wat het voorlopige postadres is, nu nog graag 

uitsluitend per mail toezenden. 

Telefoon: 0622267326. 

  

Als 1e lijn ggz en mediator gediplomeerd en gespecialiseerd zijnde:  
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NB: MIND is MIND, is een beweging van en voor alle mensen die met psychische 

problemen hebben te maken, MIND heeft haar nieuwe websites zoals MINDyoung voor 

jongeren en MINDblue voor mensen met depressieve klachten.  

https://wijzijnmind.nl/   

  

 

 

 

 

https://wijzijnmind.nl/

