
Geachte Raadsleden, 

Vanavond dit agenda punt 7 = hamerstuk, t.a.v. volgende ↓  de punten:  

 21 VN-verdrag rechten van mensen met een handicap 

Spreekt ondergetekende (og) hierover in met de rede/bedoeling dat er serieus wordt 
gewerkt en gespard met de externe onderstaande genoemd… 

o  20.055717 RV VN-verdrag rechten van mensen met een handicap, 
versie 2 december 2020134.22KB. 

o  20.055718 RB VN-verdrag rechten van mensen met een handicap, 
versie 2 december 202087.84KB. 

o  20.055721 Bijlage 1 - Lokale Inclusie Agenda dec 2019803.48KB. 
o  20.055724 Bijlage 1a - Inventarisatie Lokale Inclusie 

Agenda105.08KB. 
o  20.055726 Bijlage 2 - Casusboekje VN verdrag -Stimulansz5.13MB. 
o  20.055727 Bijlage 3 - Impact analyse51.95KB. 
o  Brief Coalitie voor Inclusie209.54KB. 

  

‘Niets over ons zonder ons”! 

Wat is de  Coalitie voor Inclusie? Dat zijn diverse organisaties die mensen 

hebben die beperkt zijn van uiteenlopende aard, maar die mee willen 

tellen en mee willen doen naar ieders aard en vermogen, juist dat moet nu 
goed geïnclineerd worden, d.w.z. samen werken aan een inclusieve 

samenleving,  het gehele Sociale Domein. Schagen nu in bijzonder dient 

een  samenleving  te worden waarin iedereen erbij hoort en gewaardeerd 
wordt om zijn kennis en gaven en talenten. Er is een nauwe samenwerking 

op  regionaal, provinciaal en landelijk maar ook Europees en internationaal 

niveau om dit te realiseren. Zo werken we in Noord-Holland Noord samen 

met andere regio afdelingen, t.w.  NH/NHN/West Friesland en Noordkop 
tot Texel aan toe. 

Want In 2006 werd in de Verenigde Naties het VN-Verdrag voor de rechten 
van mensen met een handicap aangenomen. In Nederland heeft de  
regering  dit VN Verdrag in 2016 geratificeerd. 
Nu is de gemeente Schagen doende om hier handen en voeten aan te 
geven. Immers het is  belangrijk dat mensen met een handicap, beperking, 
van welke aard dan ook of een andere leefwijze / achtergrond volwaardig 
mee kunnen doen in de samenleving.  

Daarom dient  de gemeente Schagen, het Manifest,,, →  

file:///C:/Users/Mvr%20J%20Verbeek/Pictures/Documents/Manifest-

Provincie-Gelderland-VN-verdrag%20(13).pdf Inclusief te maken in 

Schagen. 

Wij, Ambassadeurs, zullen Rick er wel zeker bij betrekken in overleg en aanstelling 

projectleider als afspraken met  college en met het college d.w.z. alle wethouders en 
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ook de burgemeester hebben hier een taak in, zie dir Manifest . 

file:///C:/Users/Mvr%20J%20Verbeek/Pictures/Documents/Manifest-Provincie-

Gelderland-VN-verdrag%20(13).pdf  wat te bestellen is bij Zorgbelang Inclusief voor 

€ 25,00 excl. bezorgkosten. 

 

Og is zelf een professional maar ook een heel groot ervaringsdeskundige 
op aller gebied van kwetsbaarheid.   Daarom stellen wij dat en mede na 
het advies van advies van dhr. Rick Brink dat ‘wij’ die externe kracht zijn 
die het Sociaal Domein is in totaliteit  die boost kunnen gaan geven. De 
toegezegde (gevraagde)  euro's uit de reserves zijn dan ook op deze 
manier goed/beter besteed! Hardenberg is wat ver weg van Schagen, maar via de 
zoom kunnen wij allen, inclusief dhr. Rick Hardenberg, die al eerder 
gesprek/advies heeft gehad/gegeven,  meedoen en graag z.s.m. waar ook i.i.g. één 
raadslid graag bij zal zijn. 

Bijeenkomen gaat nu voorlopig gemakkelijk per zoom, scheelt kosten m.n. voor Rick 

die vanuit Hardenberg moet komen anders.☺ wij zien uit naar de eerste zoom. 

 

Het voltallig college wordt  separaat geïnformeerd  tot meedoen om het 

Sociale Domein goed Inclusief te krijgen en Toegankelijk voort iedereen, 
immers: ‘Niets over ons, zonder ons’. 

 

Met de meeste hoosachting, 

 

Hoogachtend, 

 

Coalitie voor Inclusie, Afdeling Schagen, 
voor dezen,  
 

Jeroen Muntjeswerf (ambassadeur) https://wijstaanop.nl/   

Coby Verbeek (ambassadeur) {VN en de VIN) 0622267326  

https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-inclusie/vn-ambassadeurs-
zet-je-actief-in-of-ga-aan-de-slag-met-ambassadeurs/   

 

De regio Ambassadeurs  zijn: Robbert Eldering en Gerrit van Keulen en 

Ingrid Groen  https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-inclusie/vn-

ambassadeurs-zet-je-actief-in-of-ga-aan-de-slag-met-ambassadeurs/    
https://mindplatform.nl/nieuws/aan-de-slag-met-het-vn-verdrag   

Ambassadeurs voor de mens met een beperking, in NH/West Friesland,   
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expediteuren wij nu, d.w.z. bemiddelen dat na de hamerslag het echte 
werk pas begint…  

Samen met andere inwoners met een beperking hopen wij van ganser 
harte dat u unaniem voor dit hamer raadsvoorstel zult omarmen, zodat 

‘wij’   af  kunnen stemmen waarmee tevens beklonken wordt dat de 
gemeente Schagen werk maakt van een zeer inclusieve samenleving! 

Het College van B&W zal separaat door ons geïnformeerd worden tot 

meedoen om het Sociale Domein tot goed Inclusie te krijgen en 
Toegankelijk voort iedereen, immers: ‘Niets over ons, zonder ons’. 

 
Postadres: Coalitie voor Inclusie Schagen: 

Kogerlaan 69-21 1741Dp Schagen 

06-10361831  / b.g.g.  0622267326 

 

Voorlopig logo   

  

NB: 

Wij wensen u veel wijsheid toe tijdens deze  raadsvergadering die wij met 
veel belangstelling zullen volgen, 

Met gevoelens van de meeste hoogachting, 

Coalitie voor Inclusie, Afdeling Schagen, 

voor dezen,  
 

Jeroen Muntjeswerf (ambassadeur) https://wijstaanop.nl/   

Coby Verbeek (ambassadeur) {VN en de VIN) 0622267326  
https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-inclusie/vn-ambassadeurs-
zet-je-actief-in-of-ga-aan-de-slag-met-ambassadeurs/   
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De regio Ambassadeurs  zijn: Robbert Eldering en Gerrit van Keulen, en 

Ingrid Groen tot nu toe. https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-

inclusie/vn-ambassadeurs-zet-je-actief-in-of-ga-aan-de-slag-met-

ambassadeurs/    https://mindplatform.nl/nieuws/aan-de-slag-met-het-
vn-verdrag   
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