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Onderwerp: WMO plan 2015 tot 2018 

 
 
 
Geacht college van burgemeester en wethouders, 
 
Naar aanleiding van uw adviesaanvraag betreffende het WMO-plan 2015 tot 2018 'Iedereen doet mee' het 
volgende.  
 
De Participatieraad heeft dit plan afgelopen donderdag uitvoerig besproken. Het plan is in de ogen van de 
Participatieraad degelijk en volgt een zeer consistente lijn. De Participatieraad wil het college de volgende 
aandachtspunten meegeven.  
 
Voor wat betreft de jaarlijkse aanpak en verantwoording aan de gemeenteraad van de geformuleerde 
beleidsdoelen aan de hand van concrete uitvoeringsplannen wil de Participatieraad deze uitvoeringsplannen 
graag tijdig ontvangen en van advies voorzien. 
 
Bij de sociale cohesie wil de Participatieraad nog opmerken dat er met betrekking tot de participatie ook 
voldoende aandacht moet zijn voor de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap binnen onze gemeente. 
 
Bij Beleidsdoel 1 wil de Participatieraad adviseren om een duidelijke definitie te hanteren van het begrip 
eenzaamheid. Eenzaamheid is een moeilijk te peilen begrip. 
 
Bij Beleidsdoel 3 wil de Participatieraad u wijzen op het advies van de Participatieraad met betrekking tot de 
klachtenregeling. 
 
Bij Beleidsdoel 4 adviseert de Participatieraad om ook de COSBO Heerenveen op te nemen als partner. 
 
Bij Beleidsdoel 5 en 6 wil de Participatieraad het volgende adviseren. Moedig Centrumgemeente Leeuwarden 
aan om zich in alle voorkomende gevallen op te stellen als Centrumgemeente, ook als dit niet wettelijk verplicht 
is. Daarnaast zijn nog meer partners te benoemen, zoals stichting Zienn, thuiszorgorganisaties en de scholen 
binnen de gemeente, die een taak in de vroegsignalering kunnen hebben. 
 
Bij Beleidsdoel 7 t/m 11 is de Participatieraad erg positief over de omslag die de gemeente Heerenveen heeft 
gemaakt op het gebied van het betrekken van de belangen van de mantelzorger tijdens het gesprek over de 
hulpvraag, Dit is iets waar de Participatieraad, zoals u weet, veel belang aan hecht. Wel is de Participatieraad 
van mening dat Mantelzorg niet verplicht gesteld kan worden. 
 
 



 
 
 
Bij Beleidsdoel 8 wil de Participatieraad opmerken dat zij graag de resultaten van het onderzoek ontvangt. Ook 
is het van belang om goed te definiëren wat de gemeente onder mantelzorg verstaat. De Participatieraad 
ontvangt ook graag deze definitie. 
 
Bij Beleidsdoel 9 is het goed om met betrekking tot ziekenhuis Tjongerschans de spreekuuurhoudende 
verpleegkundig specialisten expliciet te benoemen. Deze zien de zorgvragers met hun mantelzorgers geregeld. 
 
Bij Beleidsdoel 10 wil de Participatieraad aangeven dat het van belang is om de reikwijdte van de waardering 
duidelijk vast te leggen. Dit om willekeur te voorkomen. Daarnaast adviseert de Participatieraad om ook 
mantelzorgers uit de WZL, die vaak jarenlang actief zijn in de verpleeg- en verzorgingstehuizen, te betrekken bij 
de waardering.  
 
Voor wat betreft "de dag van de mantelzorg" wil de Participatieraad aangeven dat de ervaring heeft geleerd dat 
deze dag, zeker in de huidige vorm, geen toegevoegde waarde biedt en dat er in 2015 in ieder geval ook een 
andere blijk van waardering gegeven moet worden door de gemeente. 
 
Bij Beleidsdoel 19 zou de Participatieraad graag de volgende tekst willen toevoegen na het woord VSP: 
"alsmede ondersteuning en coördinatie van vrijwilligers". 
 
Bij Beleidsdoel 29 vraagt de Participatieraad zich af waarom Smilde B.V. en Peijnenburg expliciet als partners 
worden benoemd. Zijn deze ondernemingen ook buiten het JOGG-programma betrokken bij dit doel? Het 
vermelden van activiteiten na 2015 zou ook vermeld kunnen worden.  
 
Bij Beleidsdoel 31 wil de Participatieraad opmerken dat er op het gebied van alcohol en roken meer 
gehandhaafd zou kunnen worden in de gemeente Heerenveen. Bij resultaten zou een betere handhaving dan 
ook expliciet vermeld moeten worden. Daarnaast zouden als partners ook de ouders van de vermelde 
doelgroep genoemd moeten worden. 
 
De Participatieraad zou nog een drietal beleidsdoelen aan hoofdstuk 8 willen toevoegen. 
 
Het beleidsdoel om vanaf 2015 voldoende formatieruimte voor Meitinkers te bieden voor alle wijken en dorpen 
in de gemeente Heerenveen mag niet ontbreken. De Meitinkers moeten vanaf 2015 voor alle inwoners van de 
gemeente Heerenveen herkenbaar, bereikbaar en beschikbaar zijn. 
 
Ook het beleidsdoel om vanaf 2015 de meldingen van de Meitinkers te registreren en hier overzichten van te 
maken mag niet ontbreken. Hiermee kan onder andere gemonitord worden of er voldoende algemene 
voorzieningen zijn.  

 
Als laatste zou de Participatieraad een beleidsdoel willen toevoegen met betrekking tot de privacy borging, 
waarin in ieder geval wordt opgenomen dat alleen met toestemming van de cliënt gegevens aan derden worden 
verstrekt. Een specifiek protocol zou hiervoor een goed hulpmiddel kunnen zijn. 
  
In afwachting van uw reactie. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de Participatieraad 
 
  
   
W.G.J. Dommerholt-Visser    J.H. Blank   
Voorzitter      Secretaris     
 
 


