
                         

 
 
Gemeente Heerenveen  
College van  Burgemeester en Wethouders  
Postbus 15.000  
8440 GA HEERENVEEN  
 

Onderwerp: Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Heerenveen 2017   

 

Geacht college, 

Hierbij ontvangt u het advies van de Participatieraad over de Verordening Maatschappelijke 
Ondersteuning gemeente Heerenveen 2017.  

De Participatieraad waardeert het dat de verordening na 2 jaar grondig is bekeken en waar nodig is 
bijgesteld. In 2015 hebben wij al op de voorloper van deze verordening advies gegeven.  

De Participatieraad kan zich goed vinden in de manier van aanlevering van de verordening, met 
duidelijke arcering over de wijzigingen in de verordening. In de verordening is ons inziens voldoende 
ruimte voor maatwerk en eigen keuzes.  Daarnaast waarderen we het begrijpelijke taalgebruik van de 
verordening. 

De Participatieraad geeft een positief advies. Wel zijn er nog een aantal belangrijke kanttekeningen. 

Het beleid op het gebied van de Himmelsjek wordt door ons onderschreven. 

Daarnaast blijven wij aandacht vragen voor de kwetsbare groepen in de gemeente. Deze groepen 
ontberen vaak een netwerk waarop ze terug kunnen vallen en hebben een onvermogen om de 
toegang tot ondersteuning te vinden. Ook moet voorkomen worden dat deze groep geconfronteerd 
wordt met een stapeling van kosten. 

Wij adviseren om  de informatie uit de verordening duidelijk en begrijpelijk onder de aandacht te 
brengen van de burgers. Ons bereiken nog steeds signalen dat mensen niet weten wie de Meitinker 
is, wat de Meitinker voor hen kan betekenen en hoe je de Meitinker kunt vinden. 

Ook zijn we van mening dat de gemeente actief moet zoeken naar de zorgmijders in de gemeente. 

Wij vragen de gemeente te overwegen om de financiële eigen bijdrage, zoals genoemd in artikel 1b te 
schrappen. We zijn van mening, dat het bijhouden van wat er geïnd moet worden, of het geïnd is, 
enzovoort, meer geld kost dan het oplevert. Dit in navolging van een aantal andere gemeenten. De 
compensatieregelingen zijn te ingewikkeld en zijn moeilijk uit te leggen aan de doelgroep. 

Gezien het feit dat er in 2016 een flink overschot was op de WMO-gelden, adviseren wij het college 
om alle genoemde eigen bijdrages te schrappen. Dit geldt zowel voor de maatwerkvoorzieningen als 
voor de algemene voorzieningen. Hierdoor wordt mensen die hun hele leven begeleiding nodig 
hebben of op een achterstand staan de gelegenheid geboden om beter te participeren in onze 
samenleving. Ook wordt voorkomen dat dagbesteding en andere, vaak noodzakelijke, voorzieningen 
om financiële redenen worden afgezegd. Ook de eigen bijdrage die in de Heerenveense Zorgregeling 



betaald moet worden door mensen die kiezen voor de €120,- variant vervalt dan, waardoor op dit vlak 
geen verschil meer is tussen de beide regelingen. 

In de verordening wordt aangegeven, dat de gemeente de blijk van waardering voor mantelzorgers 
nog nader zal bepalen. De Participatieraad gaat er van uit  hier binnenkort advies over te mogen 
geven.  

Wij zien uw reactie graag binnen de afgesproken termijn tegemoet.  
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Namens de Participatieraad 

 

W.G.J. Dommerholt-Visser    J.H. Blank 

Voorzitter      Secretaris 

 
 
 


