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Participatieraad Heerenveen 
 
   

 

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 

5 januari 2021   16 maart 2021 

Onderwerp: reactie op het advies Uitvoeringsprogramma SLA 

  

 

Beste leden van de Participatieraad, 
 
Hartelijk dank voor uw opmerkingen en positieve reacties op het Uitvoeringsprogramma 
Armoede, schulden en laaggeletterdheid 2020-2022. 
 
In beleid en uitvoering is er steeds meer aandacht 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. 
Het sociaal incasseren van boetes heeft landelijk ook veel aandacht en dit geldt ook voor 
de wijze waarop wij lokaal uitvoering geven aan wettelijke taken. 
 
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.  
 
Het adviesrecht aan de rechtbank bij de inzet van bewindvoering biedt gemeenten de 
mogelijkheid om meer inspraak te krijgen in de wijze waarop inwoners financiële 
ondersteuning krijgen. Het ministerie zal in het eerste kwartaal meer duidelijkheid bieden 
zodat wij samen met andere Friese gemeenten en de rechtbank Leeuwarden tot een 
uitvoering kunnen komen. 
 
Ondanks het stopzetten van de bestuurlijke afspraken rondom integrale aanpak van 
Laaggeletterdheid door de VNG, gaan we regionaal wel door met plannen maken. Vorig 
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jaar is het regionale budget van € 142.000  besteed aan monitoring, communicatie en 
ondersteunen van projecten om het bereik van NT-1 te vergroten. 
 
En over het verschil in aantallen die in publicaties hierover genoemd worden. In 
Nederland zijn er 2,5 miljoen mensen vanaf 16 jaar die moeite hebben met lezen, 
schrijven en/of rekenen. Vaak hebben ze ook moeite met digitale vaardigheden. Van 
deze groep hebben 1,8 miljoen mensen tussen 16 en 65 jaar (beroepsbevolking) moeite 
met taal en/of rekenen. De eerste groep is breder qua gemis aan vaardigheden en 
leeftijd.  
 
Verwachtingen zijn hoog, maar wij realiseren ons goed dat we niet alles in een keer 
kunnen oppakken. Oog blijven houden voor een kwalitatieve uitvoering is van belang en 
hier willen wij graag de deskundigheid en ervaringen van de Participatieraad bij 
betrekken. 
 
Bel gerust als u vragen heeft 
Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met Petra Slaterus en Marijke van 
Dun door te bellen naar 14 05 13. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
burgemeester en wethouders van Heerenveen. 
De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
Jeroen van Leeuwestijn  Tjeerd van der Zwan 
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       {{Signer2}} 
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