
Geachte Raadsleden, schaduwraadsleden, collega B&W, en andere m.b.t. dit onderwerp betrokkene, 

Gemeenten en ervaringsdeskundigheid bij lokale uitrol VN-verdrag Handicap 

01.09.2021 

Aanleiding:  

In december 2020 is de motie LIA aangenomen om te komen tot een lokale uitrol VN Verdrag 
Handicap Inclusie Agenda. 

Dat is dan dat het voor inwoners met beperking, wij VN Ambassadeurs spreken liever over mensen / 
bewoners of burgers met een bijzonderheid, i.p.v. beperking...O 

Maar goed, er dient en moet een eenheid komen in landelijk aannemen en uitwerken als borgen in 
beleid van het VN Verdrag Handicap dat op 14 juli 2016 is aangenomen in de Tweede 
Kamer, was een `waar feestje er 

zelf bij© M.b.t.. landelijk beleid, daarvoor en daardoor heeft de VNG dit ook opgenomen o.a. 

Gemakkelijker maken om volledig mee te doen in de maatschappij / samenleving gemeente lokaal en 
interlokaal. ligt er een bespreek nota voor aan de oordeelsvormende raad van Sehagen. T.w. 

Deze onderwerpen die nu in bespreek notitie staan zijn... 

o 21.734797 Bespreeknotitie Lokale Inclusie Agenda59.47KB. 

o Lokale Inclusie Agenda 2021280716.36MBAgenda 

Echter m.b.t. deze 2 punten wil deze originele en echte VN Ambassadeur het volgende uitleggen en 
wat zij a.d.h.v. haar inbreng wat u alien heeft doorgezonden gekregen met een presentatie 
`Kruimelpad' in PDF wat bij presentatie een power point is met meer uitleg, en meer handvaten geeft 
dan de huidige bespreeknotitie. Dit is te eng en te kort door lokale mensen met bijzonderheid 
(beperking) samengesteid. 

Het toevoegen van Inclusie is noodzaak voor raadsvoorstellen, en ook dat meer mensen met 
bijzonderheid politick actief gaan worden. 

Kopjes zijn zo het doel om een goede opstelling te krijgen en ook extra `kopjes' dus sub-kopjes, kan 
krijgen doordat de raad zelf ook meer inzicht krijgt in deze Inclusie problematiek, of onderzoek gaat 
doen bij de lokale ervaring deskundige in de gehele gemeente `groof Schagen door aan te spreken in 
diens positie. immers heeft iedereen het recht op een menswaardig en geaccepteerd en gerespecteerd 
bestaan in volledig mee doen. Stel hier vragen over... kopjes Inclusie kunnen zijn... 

Bewust worden binnen de organisatie 

Inclusie bewust werken 

Inclusie borgen in beleid 

Inclusie borgen in bestemmingsplannen 

Inclusie borgen in overeenkomsten 

Inclusieve inrichting Op-nh.r-

 

Toegankelijkheid op straat 



Toegankelijke speelterreinen 

Daarom is de Inclusie Agenda voornamelijk gericht op het levend maken van dit onderwerp 

Toelichting:  

Voor verschillende onderwerpen geldt dat ze beleidsterreinen overstijgend zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan: participatie; duurzaamheid en inclusie. Toch zijn er ook -veel Raadsvoorstellen waarbij ze geen 
rol spelen. Bij z'n kopje komt dan `n.v.t.' to staan. Wanneer we ieder belangrijk en overstijgend 
onderwerp een eigen kopje geven in het format, is het effect dat de opsteller van een voorstel minder 

nadenkt over kopje. Hij of zij zal redelijk gemakkelijk n.v.t. invullen. De discussie is dan niet meer 
`moeten die kopjes er zijn', maar de discussie verschuift naar: `worden de kopjes correct ingevuld'. 

Daarom is de Inclusie Agenda voomamelijk gericht op het levend maken van het gehele sociale 
domein als maatschappelijke objecten en daardoor dat er respect komt en aanvaarding van die mensen 
die minder kansen hebben in diploma's maar wel de kennis in huis hebben. 

ABG: Wanneer de gemeenten in NH/NHN samen gaan werken als de ABG gemeenten doen om 

eenheid in sociaal domein en andere domeinen die ook onder Inclusie vallen, zodat alles Inclusief 
wordt, kan worden... 

ABG-medewerkers. Het onderwerp Inclusie krijgt dan meer kracht en is duidelijker in beleid en 

boegen daarvan. 

Immers... Bewust worden binnen de organisatie 

Inclusie bewust werken 

Inclusie borgen in beleid 

Inclusie borgen in bestemmingsplannen 

Inclusie borgen in overeenkomsten 

Inclusieve inrichting Openbare Ruimte 

Toegankelijkheid op straat 

Toegankelijke speelterreinen 

Inclusie is / zijn meldingen die vermeld worden in BuitenBeter app  

Onderzoeken hebben uitgewezen dat dat de app maker op de hoogte is van de wettelijke verplichting 

dat apps en zeker ook websites Toegankelijk moeten zijn voor ALLE gebruikers. (Schagen moet 

haastig hiermee aan het werk...(D) Immers is 23 september 2020 allang voorbij...O 

Ook mensen met visuele beperkingen moeten `met gemak' gebruik kunnen maken van de digitale 

snelweg...C) 

7,-Ifik het maken en iipInnden van een PAY,  van de inontie  waar  de melding over  pat,  want  het maken 

van een foto kan lastig zijn als weinig of niets ziet, hier kunnen wij niets aan doen maar het moet dan 



wel mogelijk zijn of gemaakt worden het probleem in woorden te omschrijven. De inwoner kan dan 
bij de melding vermelden hij/zij visueel beperkt is en daarom geen foto mee stuurt. 

Maar meer... ook ingebouwde spraakmogelijkheid om te luisteren maar ok om je bericht te kunnen 
inspreken via en op de website... 

T.a.v. het onderwerp en de bespreeknotitie van een te beperkte = kleine groep die het domein niet juist 
borgen verzoekt VN Ambassadeur Coby Verbeek bc. u om nader te zien voordat het in de of volgende 
rand zal worden aangenomen. 

Aileen met een LIA aan te nemen heb je nog geen borgen van beleid... 

Er is meer...  

Zie `gemeenten en ervarinodeskundigheid bii lokale uitrol VN-Verdrag Handicap' document in 
de agenda u toegekomen is.  

T.a.v.. borgen en uitrol m.b.t.  de  I IA en ook hoe e.e.a_ Cr uit moet gaan zien voor iedereen echt 
iedereen. 

Dan de achtergrond en geschiedenis van het VN Verdrag Handicap 

Als ook de VNG opzet `nicest toegankelijke gemeente' 

DAAROM:  

Het opzetten van Tocgankelijkhcidsplatform zal cen nicuwe start gaan maken van en met de oude 
organisaties die er zijn. 

Tot slot belangrijke onderwerpen VN Verdrag Handicap weergegeven. 

Bijiage: betreft 'het kruimeipad' wat extra informatie verschaft t.a.v. hoe gemeenten samenwerken en 
de uitrol van en borgen van in beleid als ook naar de ervaringsdeskundigen toe en evenementen en 
meer... 

Ingediend en gehouden op 01.09.2021 door: 

VN Ambassadeur mw. Coby Verbeek bc. 

https://www.inclusienederland.n1/ 

Voor nu tot zover..., 



Groet van mw. Coby Verbeek bc. 

= o.a. VN Ambassadeur  https://www.inclusienederland.n1/ 

0622267326. 

Client 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 le lijn ggz 

free Lance en franchise MDW / SHV + Allround gediplomeerd Mediator. 

 

Kortom Mental Coach le lijn ggz. Tevens erkent als 

detachPringorganisatie intake coachen en begelPidPn van 

stagiaires MWD. 

Werkend vanuit Schagen in onderstaande regio's. Werkt 

als vertrouwenspersoon/sieutelfiguur in rr2ediation. Pius 

VN-ambassadeur.  
Zo ook deel uitmakende van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid — Regiokamer-NH. 

immers 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. 

rUblclUi C3 ib LCfCIU111JU1 liclUel LC Uelft dgel I WcIL IICL VUUI tupige pUbLdUreb is, HU HUE, gi ddg 

per mail toezenden. 

Telefoon: 0622267326. 

Als le lijn ggz en mediator gediplomeerd en gespecialiseerd zijnde: 

NB: MIND is MIND, is een beweging van en vo or alle mensen die met psychische problemen hebben 

to maken, MIND heeft haar nieuwe websites zoals MINDyoung voor jongeren en MINDblue voor 

mensen met depressieve klachten. 

https://wijzijnmind.nl/ 
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