
 

NIEUWSFLITS –april 2021 

Vergadering Participatieraad 15 april   

De vergadering is op donderdag 15 april en zal digitaal plaatsvinden.  De agenda voor de vergadering 

vindt u hier.   

 

Adviezen en reactie daarop van het college  

Beleidsregels en giften en schadevergoedingen 

We hebben de beleidsregels rondom dit onderwerp dat op dit moment volop in de belangstelling 

staat, met zorg bestudeerd. Aangezien de regels rond de meldingsplicht, en ook rond de beoogde 

vrijlating, voor cliënten ingewikkeld zijn verwachten wij dat dit voor hen problemen kan opleveren. 

Extra aandacht voor goede en blijvende voorlichting over deze regels en voor de begeleiding van 

cliënten hierbij zal naar verwachting nodig zijn. 

Wij zijn positief over de intentie van deze beleidsregels om € 1200,- aan giften en schadevergoedingen 

onder voorwaarden vrij te stellen van de meldingsplicht. Wel voorzien wij de nodige haken en ogen bij 

de uitvoering van deze beleidsregels in de praktijk. Met name bij de duidelijkheid van de regels en bij 

het bewaken van de omvang van giften voor de cliënten voorzien wij problemen. Naast extra aandacht 

voor de voorlichting over de meldingsplicht en over de regels bij de vrijlating vragen wij, waar 

mogelijk, om vereenvoudiging van de regels én om een goede begeleiding van cliënten bij het 

bewaken van de grenzen rond de vrijstelling. Ons volledig advies vindt u hier.   

De reactie van het college op ons advies hebben wij 2 maart ontvangen. Het college hecht net als wij 

aan maatwerk en duidelijke, acceptabele spelregels. Daarom heeft het college voor giften hoger dan 

het maximum, nadere regels gesteld die duidelijk maken: 

- in welke situaties ook hogere giften vrijgelaten worden 

- welke giften altijd vrijgelaten zijn, zoals giften van de Voedselbank 

- wanneer er een meldingsplicht geldt 

Er is een grens aan het vrijlaten van giften, en die ligt bij de overweging of de vrijlating ‘uit oogpunt 

van bijstandsverlening verantwoord is’. Het betekent dat medewerkers in situaties die onder de 

beleidsregels vallen, geen individuele afweging hoeven te maken, terwijl dat in de huidige situatie bij 

elke gift moet worden gedaan. De volledige reactie van het college vindt u hier.  

 

Advies Uitvoeringsprogramma Gezondheid 2021-2025  

Op 2 maart 2021 is de Participatieraad gevraagd om advies uit te brengen over het 

Uitvoeringsprogramma gezondheid 2021 – 2025. Dit advies is in onze vergadering van 18 maart aan de 

orde geweest. Aangezien dit programma alle facetten van het beleid rondom een gezond en actief 

leven raakt, hebben alle werkgroepen in de plenaire vergadering een bijdrage geleverd aan dit advies. 

Omdat bij dit programma een groot aantal partijen betrokken zijn vraagt de afstemming en 

coördinatie tussen alle betrokkenen veel aandacht. Toch vragen wij ons af of er geen sprake is van 

overlap tussen een nieuwe functie als aanjager gezondheid naast bestaande structuren als 

gebiedsregisseurs en leefstijlcoaches. 

https://www.participatieraadheerenveen.nl/nieuws/vergadering-15-april/
https://www.participatieraadheerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/Advies-Beleidsregels-giften-en-schadevergoedingen.pdf
https://www.participatieraadheerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/Reactie-college-beleidsregels-giften-etc..pdf


 
 

 

Wij zijn zeer positief over de integrale benadering van het thema gezondheid in dit plan en over de 

nadruk op preventie en positieve gezondheid. Ook over het betrekken van vele partners in de 

samenleving bij de uitvoering van dit programma zijn wij positief. Verder vinden wij dat de doelen 

scherper en concreter opgesteld kunnen worden, waarbij ook meer aandacht besteed wordt aan het 

monitoren van de verwachte resultaten. Bent u benieuwd naar ons volledig advies? Dat vindt u hier. 

Ook de reactie  van het college op ons advies hebben wij al ontvangen. 

Uitvoeringsprogramma Schulden, Laaggeletterdheid en Armoede  

In januari hebben wij het college geadviseerd rondom dit uitvoeringsprogramma. De reactie van het 

college hebben wij 16 maart ontvangen. Het college geeft aan ‘dat er in beleid en uitvoering steeds 

meer aandacht is voor de raakvlakken en versterking van sociale problematieken. Dit geldt voor de 

uitvoerders bij diverse maatschappelijke instellingen maar heeft vooral voor de inwoners die het betreft 

een positieve werking. Wij merken echter ook dat door de gevolgen van corona en de lockdown, niet 

alleen inwoners en gezinnen met weinig inkomen of uitkering, direct geraakt worden. Ook jongeren, 

werkgevers, werknemers, ZZP-ers en gezinnen hebben moeite om op eigen kracht zich te redden. 

Daarop worden er ook nieuwe initiatieven op deze doelgroepen ingezet. 

Voor het monitoren van meetbare resultaten komt er een monitor voor het sociale domein. Dit wordt 

nu in overleg met de raadscommissie Saza verder uitgewerkt. 

Voorop staat dat de vroegsignalering van schulden dit jaar volop in uitvoering gaat. Ook een plan voor 

geldzorgen en schulden bij jongeren staat op het programma en informeren wij u graag later hoe dit 

plan met diverse instellingen zoals scholen eruit ziet. 

Wij onderstrepen uw advies om aandacht voor laaggeletterdheid en schulden structureel onderdeel te 

laten zijn van onze dienstverlening. De pilots zijn bedoeld om helder te krijgen wat werkt en wat niet. 

Taalonderwijs zoals bij Caparis, gericht op taal op de werkvloer, zal structureel aangeboden (moeten) 

worden.’ De volledige reactie leest u hier.  

 

Nieuwsflits 

Deze maandelijkse digitale nieuwsflits wordt toegezonden aan inwoners en maatschappelijke organisaties, die actief zijn in 

het sociale domein in de gemeente Heerenveen. Wilt u deze nieuwsflits ook ontvangen? een mailtje aan 

participatieraad@heerenveen.nl is genoeg. Naast nieuwtjes en de uitgebrachte adviezen, vindt u in de nieuwsflits ook de 

agenda van de eerstvolgende vergadering van de Participatieraad.  

 

Signaalkaart 

Uw verhaal is voor ons een signaal! Wij verzoeken u uw ervaringen met betrekking tot de dienstverlening bij het WIMO loket 

(Werk, Inkomen en Maatschappelijke Ondersteuning) met ons te delen. Uw signalen kunnen door ons gebruikt worden bij de 

onderbouwing van argumenten en daarmee onze adviezen versterken. Wij zullen uw signalen beoordelen op trends en zullen 

geen rechtstreekse (persoonlijke) terugkoppeling doen. Vult u door het klikken op signaalkaart uw signaal in. Dat kan een klacht 

of nare ervaring betreffen, maar ook een compliment is uiteraard welkom. 

https://www.participatieraadheerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/Advies-Uitv.prg_.-gezondheid.pdf
https://www.participatieraadheerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/Reactie-college-zonder-handtekeningen-.pdf
https://www.participatieraadheerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/Ondertekende-reactie-adviesParticipatieraad-SLA.pdf
mailto:participatieraad@heerenveen.nl
https://www.participatieraadheerenveen.nl/signaalkaart/


 
 

Wat is de Participatieraad 

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de Participatiewet (PW) en de Jeugdwet.  De WMO is er op gericht de inwoners van 

Heerenveen zoveel mogelijk mee te laten doen in de lokale samenleving. De raad doet dit namens de inwoners van de gemeente 

Heerenveen. We merken dat de Participatieraad serieus wordt genomen door het college, de beleidsambtenaren en de 

gemeenteraad. Onze adviezen worden door het college vaak overgenomen en wij worden gevraagd mee te denken bij 

voorgenomen beleid. Ook de gemeenteraad betrekt onze adviezen bij haar besluitvorming. De Participatieraad werkt volkomen 

onafhankelijk van het gemeentebestuur en haar ambtenaren. Meer informatie over de Participatieraad vindt u op onze website 

https://www.participatieraadheerenveen.nl 

https://www.participatieraadheerenveen.nl/

