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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie GroenLinks betreffende 
Raadsvragen GroenLinks inzake Adviesraad Sociaal Domein 

 

 
Aan de fractie GroenLinks 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 15 september 2016 heeft u (ons kenmerk AI16.09733) onder verwijzing naar artikel 39 van het 

reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over 

Raadsvragen GroenLinks inzake Adviesraad Sociaal Domein: 

 
1) Wanneer- en hoe gaat het college de Adviesraad Sociaal Domein concreet 

samenstellen? 
2) Houdt het college er rekening mee dat diverse groepen (bijvoorbeeld blinden en 

slechtzienden) niet via gedrukte media bereikt kunnen worden, welke alternatieven 
gebruikt de gemeente om ‘moeilijke’ groepen te bereiken?  

3) Gaat het college de communicatiemiddelen, zoals voorgesteld op pagina 7 van ons 
initiatiefvoorstel, gebruiken? Denk aan digitale nieuwsbrieven via het 
adressenbestand van de Sociale Dienst, een Introductiebijeenkomst, Social Media, 
enz. Deze zijn ook voor de werving te gebruiken!  

4) Op 14 juli 2016 is officieel de nieuwe wetgeving rond inclusie en toegankelijkheid (het 
Ver. Natiesverdrag) ingegaan. Een van de verplichtingen van gemeenten is, dat zij 
nog dit jaar een Plan van Aanpak maakt hoe zij de nieuwe wet gaat implementeren, 
en hoe zij de gebruikers bij dit Plan van Aanpak gaat betrekken. Welke stappen heeft 
het college tot nu toe ondernomen? 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt: 

 

Vraag 1. 

Wij verwachten de adviesraad in november samen te kunnen stellen. In aanmerking komen 

kandidaten die zich gemeld hebben, inclusief aanmeldingen afkomstig uit voorgaande adviesorganen, 

en kandidaten die zich nog zullen melden.  

De criteria zoals vastgelegd in de vastgestelde verordening zijn scherp, maar in nauwe aansluiting op 

het vanuit de raad voorgelegde model (RB16.0007): bovenal dicht op de burger, (vertegenwoordigers 

van) cliënten zonder neven-belangen en bindingen. Enerzijds maakt dat de aanstaande raad een 

sterke en ‘echte’ cliëntenadviesraad; anderzijds maken scherpe criteria de werving er niet altijd 

gemakkelijk op. De samenstelling van de adviesraad komt voort uit een traject met vrijwillige 

aanmeldingen, meldingen vanuit bestaande netwerken en wervingsactiviteiten.     

 

Vraag 2. 

Ja, en waar mogelijkheden voor handen zijn. We doen dat o.a. met behulp van de gemeentelijke 

website die reeds is ingericht op slechtzienden, en door consultatie van cliëntgroepen en -

vertegenwoordigers. 

 

Vraag 3. 

Ja, en gebruikmakende van middelen die passen bij het beoogde doel. Ieder medium heeft immers 

zijn eigen methode, doel en doelgroep. Zo wordt o.a. ook gebruik gemaakt van media variërend van 

twitter tot de stadspagina. 

 

Vraag 4. 

Uw vraag heeft betrekking op de parlementaire ratificatie (bij wet) van het VN-verdrag inzake de 

rechten van mensen met een beperking. Toegankelijkheid als norm vormt het belangrijkste onderwerp 

van dit verdrag. Dit VN-verdrag doet primair een beroep op de rijksoverheid om indien noodzakelijk 

haar wetten en beleid aan te passen.  

Het verdrag verplicht gemeenten om voor de beleidsterreinen waarvoor zij verantwoordelijkheden 

heeft, te werken aan verwezenlijking van het verdrag.  
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Onze gemeente brengt al lange tijd een hoop van de in het verdrag vastgelegde doelen in praktijk. Dat 

is heel tastbaar in o.a. de ophoging van trottoirs bij bushaltes en de investering in de toegang tot 

stranden voor mensen met een beperking. Ook is het vindbaar in lokaal beleid en regelgeving waaruit 

aandacht voor mensen met een beperking spreekt. Zo bevat o.a. (zelfs) de Helderse Algemene 

subsidieverordening bepalingen over de goede toegankelijkheid van accommodaties van 

subsidiepartners.  

 

Tevens is landelijk beleid, lokaal toegepast, hier relevant: het Bouwbesluit bevat o.a. bepalingen 

inzake de toegankelijkheid van (gemeentelijk) vastgoed. Ten slotte is op voorhand duidelijk dat er tal 

van wetten zijn die de deelname van mensen met een beperking vergroten: de Wmo, de 

Participatiewet, de Wet Passend Onderwijs en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 

chronische ziekte (WGBH/ZC).   

Het Helders denken en doen gaat op basis van die veelheid aan (inter)nationale wet- en regelgeving 

dus in hoge mate reeds uit van algemene toegankelijkheid als normaal in plaats van uitzondering.  

Op dit moment ondernemen wij actie om te borgen dat aan mogelijk nog resterende voorwaarden of 

vereisten uit het VN-verdrag wordt voldaan. Hierbij wordt m.n. gedacht aan de mogelijke opname van 

bepalingen in de nieuwe verordeningen en beleidsregels voor het Sociaal Domein (in 2017). Het 

betrekken van gebruikers is hierbij normaal. 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 18 oktober 2016 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


