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Onderwerp: Advies Uitvoeringsprogramma Preventie WMO

Geacht college,
Inleiding
Hierbij ontvangt u het advies van de Participatieraad omtrent het Uitvoeringsprogramma Preventie
WMO. Wij zijn positief over de buurtaanpak die in deze plannen wordt gestimuleerd. Verder vinden
wij het positief dat u inzet op 6 thema’s gericht op specifieke doelgroepen: mensen met een LHBTIachtergrond, mensen met een beperking en andere doelgroepen die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken om te kunnen meedoen in de Heerenveense samenleving.
Wel vragen wij ons af of deze brede aanpak niet leidt tot een te grote versnippering. Het beschikbare
budget wordt over een dermate groot aantal actiepunten verdeeld dat het de vraag is of de beoogde
doelen worden bereikt. Preventie vraagt bij uitstek een aanpak die jarenlang wordt voortgezet
voordat het resultaat oplevert, terwijl dit programma plannen bevat voor de komende drie jaren
zonder dat wordt aangegeven op welke wijze een voortzetting van deze plannen wordt beoogd. We
missen hierbij de lange termijnvisie.
Vragen, opmerkingen, eventueel vervolg
In de plannen wordt met name gesproken over dat communicatie en bewustzijn van essentieel
belang zijn. Uit contacten met de ouderenbonden blijkt dat de doelgroep waar de gemeente zich op
richt niet zo digitaal vaardig is, terwijl veelal wordt ingezet op digitale tools. Wij denken dat de
communicatie met de doelgroep om een andere benadering vraagt. Wij stellen een brede aanpak
voor middels een goed communicatieplan met alle partners met als doel: toegankelijkheid via
kranten en sociale media zowel schriftelijk als digitaal. Dit vraagt om een brede integrale
samenwerking (bedrijven, organisaties en bewoners) op B1 taalniveau, zodat iedereen het snapt en
gemotiveerd raakt. Inzetten op de kracht van herhaling werkt daarbij het sterkst en het meest
effectief.

Verder vinden wij een goede aansluiting bij het project Welzijn op recept belangrijk. Daarbij kunnen
de inwoners meer bewust gemaakt worden van het model van Machteld Hubert waarbij alle
aspecten van gezondheid aan bod komen.
Wat betreft gedragsverandering denken wij dat deze sterker gericht mag zijn op een gezondere
leefstijl, waarbij ook de voedingsmiddelenindustrie en de supermarkten zelf deze rol kunnen
oppakken. Hierbij kan de gemeente samen optrekken met de bieb, buurthuizen, onderwijs, bedrijven
en bewoners.
Wat betreft het thema Langer thuis blijven wonen vragen wij aandacht voor de gevolgen. Zo zijn voor
ouderen belangrijke aspecten: blijven wonen in hun eigen omgeving, ondersteuning bij de daginvulling en welbevinden. Ook woningen voor ouderen in de dorpen en woningaanpassingen zijn
belangrijke punten waarbij de wooncorporaties een belangrijke schakel zijn. Ook voor jongeren zien
wij aandachtspunten bij het langer zelfstandig thuis blijven wonen zoals: het aantal
zorgmedewerkers in de toekomst, belastbaarheid mantelzorgers en de ondersteuning van
jeugdmantelzorgers.
Graag ontvangen wij een terugkoppeling van de voortgang en de verdere ontwikkelingen bij de
uitvoering.
Wij zien uw reactie graag binnen de afgesproken termijn tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Participatieraad
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