
Raadsleden en schaduwraadsleden als belangen werkers m.b.t. sociaal domein 
schuldenlab…-+ 

96Complimenten voor gemeente Schagen m.b.t. gemeentelijke hulp bij schulden. 
https://www.rodi.nl/regio/schagen/206230/complimenten-voor-gemeentelijke-hulp-
bij-schulden  Aldus is de NVVK wel uitgegaan van papierwerk d.w.z. theorie… maar 
echt in praktijk schort er veel aan omdat de Toegankelijkheid en daarin de 
begrijpelijkheid voor iedereen achter blijft. 

MAAR n.a.v. het rekenkamer rapport en de daaraan eerder getoetste 
Toegankelijkheid is de rekenkamer van mening dat:    Conclusies:  

1. de uitvoering van schuldhulpverlening lijkt in Schagen goed op orde;  

2. de informatiehuishouding en verantwoordingscyclus is onvoldoende op orde;  

3. de raad heeft onvoldoende zicht en grip op de resultaten van schuldhulpverlening 
Aanbevelingen:  

1. herijk de benodigde informatiebehoefte, en de mogelijkheden daaraan te voldoen; 

2. breng meer structuur aan in de formele informatiestroom richting de raad;  

3. overbrug op korte termijn de informatieachterstand van de raad;  

4. betrek en benut samenwerkingspartners meer bij beleid en uitvoering. 

Binnen de gemeente Schagen is het schuldenlab niet praktisch gericht.  De gemeente 
Schagen mag dan : Complimenten voor gemeentelijke hulp bij schulden: ontvangen 
hebben, maar in praktijk niet tot geen ware weg bewandeld. Zie boven de conclusies 
van de Rkc… https://raad.schagen.nl/Documenten/Rkc-Schagen-Eindrapportage-
evaluatie-schuldhulpverlening.pdf   
https://www.rodi.nl/regio/schagen/206230/complimenten-voor-gemeentelijke-hulp-
bij-schulden  
*Uit… document Rkc https://raad.schagen.nl/Documenten/Rkc-Schagen-
Eindrapportage-evaluatie-schuldhulpverlening.pdf    1.2. 
Onderzoeksactiviteiten 
“Het was binnen de reikwijdte van het onderzoek niet haalbaar om 
gesprekken te voeren met een representatieve groep inwoners met 
schuldenproblemen. Wel is in de analyse van beleid en uitvoering het 
gezichtspunt van de schuldenaar steeds impliciet meegenomen”.  
 
 
 
Stelliger nog het VN Verdrag Handicap wat in en op 14 juni 2016 geratificeerd is 
geworden stelt heel andere eisen…  
Zie daar voor o.a. geld en inkomen Toegankelijkheidstoets op aanvraag 
 
Wat is brede toegankelijkheid? 
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Gemeenschapsvoorzieningen zijn breed toegankelijk als alle gebruikers, zowel 
mensen met en zonder beperking, naar eigen wens mee kunnen doen in hun directe 
leefomgeving.  Hier valt ook de schuldhulp verlening onder (in Schagen). 
Brede Toegankelijkheid gaat over zes onderdelen: 

 Bereikbaarheid voorziening  
 Fysieke toegankelijkheid – het gebouw 
 Informatieve toegankelijkheid*, 
 Digitale toegankelijkheid en website 
 Sociale toegankelijkheid 
 Financiële toegankelijkheid 

Artikel 27 zegt dan ook dat voor een ieder alles gelijk en toegankelijk moet zijn moet 
zijn. 
 
Proeftuinen in sociaal domein en participatie werkveld/domein :   Zie # 
https://vng.nl/nieuws/proeftuinen-samenbeter-model-voor-toekomst-sociaal-domein 
# Beweging in kwetsbaarheid… 
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-
ggz/programmas/project-detail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-
verward-gedrag/proeftuin-overijssel/ 
Proeftuin met herkenning en begeleiding leerlingen met een LVB in de schoolverzuim 
keten…  https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-
ggz/programmas/project-detail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-
verward-gedrag/proeftuin-herkenning-en-begeleiding-leerlingen-met-een-lvb-in-de-
schoolverzuimketen/ 
Proeftuin Donderberg: experimenteren met de nieuwe GGZ  
https://www.platform31.nl/nieuws/proeftuin-donderberg-experimenteren-met-de-
nieuwe-ggz 
En zo meer 
https://www.google.com/search?q=proeftuin+sociaal+domein+beweging+in+kwets
baarheid&sxsrf=AOaemvLxYPouZhhYEQ95QtVN6oJ8pF4VlQ%3A1631826561045&ei=
gbJDYYyPAo23kwWVu6uwCg&oq=proeftuin+sociaal+domein+beweging+in+kwetsb
aarheid&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgjELADECc6BAgjECc6BQghEKABOgcIIRAKEK
ABOgQIIRAVSgUIOhIBMUoECEEYAVDuHFj3b2CMeGgBcAB4AIAByQGIAfYRkgEGMjIu
My4xmAEAoAEByAECwAEB&sclient=gws-
wiz&ved=0ahUKEwjM04XUs4TzAhWN26QKHZXdCqYQ4dUDCA4&uact=5 
 
Dinsdag 21 september 2021 zal het punt schuldhulp  in de gemeenteraad 
behandeld worden   maar … 
… n.a.v. de rekenkamer Schagen https://raad.schagen.nl/Documenten/Voorstel-
Rekenkameronderzoek-Schuldhulpverlening-Schagen-1.pdf  deze stelt dan ook  het 
college B&W als zeker ook de Raad voor om de informatie en 
sturingswerkzaamheden te verbeteren.  En dat de Raad meer grip dient te krijgen op 
dit zo belangrijke maatschappelijke doel. 
 

Conclusies: Raad van Schagen ziet t.a.v. de  schuldhulp  toe zoals de Rkc heeft 
geconcludeerd, dat concludeert og ook t.a.v. Brede Toegankelijkheid, ook hier geldt 
de rechten van de mens, mensen rechten in Brede Toegankelijkheid in onderdelen: 
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 Bereikbaarheid voorziening  
 Fysieke toegankelijkheid – het gebouw 
 Informatieve toegankelijkheid 
 Digitale toegankelijkheid en website 
 Sociale toegankelijkheid 
 Financiële toegankelijkheid 

Artikel 27 zegt dan ook dat voor een ieder alles gelijk en toegankelijk moet zijn moet 
zijn. 
 
 
T.a.t.is og bereid tot nader overleg dat de  Raad  meer grip zal  krijgen in de praktijk 
t.a.v. de schuldhulp wat in Brede Toegankelijkheid VN Verdrag staat.  
 
Ziet hoe in de uitzending ‘beweging in kwetsbaarheid van ZonMw daardoor ‘de 
proeftuin’ is ingestart. 
 
Raad van gemeente Schagen evenals 01.09.2021 t.t.v. de Oordeelsvormende 
raadsvergadering is door ondergetekende (og) als erkend VN Ambassadeur en 
ervaringsdeskundige in schuldsaneringen opgemerkt dat VN Verdrag niet meer is 
maar ook niet minder als rechten voor de mens* . mensenrechten dus. College 
rechten van de mens https://mensenrechten.nl/nl/vn-verdrag-handicap  
 
Og verwijst wederom nu ook naar dat ingestuurde stuk*. 
  
  

 
  
   
Met vriendelijke groet, en kind regards, 
+ o.a.  H3 cliënt- en vertrouwensondersteuner. 
Mw. J. (Coby) Verbeek bc. 
+ o.a. VN Ambassadeur https://www.inclusienederland.nl/  
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 gediplomeerd 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”. 

https://mensenrechten.nl/nl/vn-verdrag-handicap
https://www.inclusienederland.nl/


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: 
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/ 
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