Beste,
Hierbij stuur ik u een reactie op de toezegging/raadsvragen n.a.v. de behandeling Soarch foar thús in
de raadscommisie van 4 februari jl. U vindt de schriftelijke reactie hieronder.
Met vriendelijke groet,
Thom Wietzes

Schriftelijke reactie:

Geachte leden van de raad,
Tijdens de behandeling van de zorgvisie ‘Soarch foar Thús’ in de raadscommissie Samenlevingszaken
van 4 februari jl. heeft u diverse vragen gesteld over deze notitie. De verantwoordelijk wethouder
heeft u toegezegd om bepaalde vragen nader toe te lichten. Hierbij sturen wij u mede namens
verantwoordelijk wethouder Zoetendal een reactie op uw vragen.
Allereerst willen wij ingaan op uw vraag wie precies verantwoordelijk is voor het ‘toedienen van
eten’ van een cliënt. Het ‘toedienen van eten’ valt onder de persoonlijke verzorging van een cliënt en
hierbij zijn de zorgverzekeraars verantwoordelijk. De gemeente heeft in deze, zoals wethouder
Zoetendal ook tijdens de behandeling heeft gezegd, de handen op de rug. Het kan voorkomen dat
vanuit maatwerk voor een inwoner de gemeente deze rol (gedeeltelijk) oppakt ook al is dit niet onze
(juridische) verantwoordelijkheid. Dit gebeurt dan vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning
middels huishoudelijke hulp.
Daarnaast heeft u een vraag gesteld of de voedselomstandigheden van de oorlog 1940 – 1945
invloed heeft gehad op de huidige groep 75+ (oorlogsgeneratie). Uit onderzoek is gebleken dat
hierover geen (wetenschappelijke) informatie beschikbaar is en kunnen wij daar geen uitspraken
over doen.
Ook heeft u aandacht gevraagd voor ouderen in armoede. Op pagina 12 van deze notitie leest u het
volgende: het economisch kapitaal van senioren ligt met een gemiddeld besteedbaar jaarinkomen in
Heerenveen, hoger in vergelijking met de provincie, op meer dan € 28.000,-. Binnen de gemeente is
er de regiegroep armoedebeleid en daar zit ook de ouderenbond aan tafel. Dat zorgt voor
borging/aandacht van de doelgroep voor maatregelen binnen ons participatiefonds.
Op pagina 14 en 15 heeft u geconstateerd dat er een verschil zit in cijfers van de vrijwilligers. Dit
heeft te maken met het feit dat er twee verschillende bronnen zijn gebruikt, die hun eigen
normering hanteren: de GGD – gezondheidsmonitor 2016 (pagina 14) en het Fries Burgerpanel 2016
(pagina 15).
Op pagina 28 van de notitie wordt er gesproken over het samenwerkingsverband Sociaal Medische
Eerste lijn (SM 1). De wethouder heeft u toegezegd om een tabel toe te voegen, die inzicht biedt in
de cliëntreis bij een hulpvraag. De desgevraagde tabel is al bijlage toegevoegd.
Tot slot willen wij u informeren over de resultaten/maatregelen uit het voorstel en aan welke
beleidsdoelen deze hangen. In het Wmo – Gezondheidsplan( https://www.heerenveen.nl/wpcontent/uploads/2017/04/Plan-Wet-maatschappelijke-ondersteuning-Gezondheid-2015-2018.pdf )
staan 5 beleidsdoelen geformuleerd, t.w.;

1. In Heerenveen letten wij op onze gezondheid.
2. In Heerenveen wij in de dorpen en wijken oog voor elkaar en bieden wij elkaar een helpende
hand.
3. In Heerenveen zijn mantelzorgers en vrijwilligers van groot maatschappelijke belang.
4. In Heerenveen voorkomen wij dat inwoners aangewezen zullen zijn op maatschappelijke
ondersteuning.
5. Heerenveen zet in op algemene voorzieningen en biedt, waar dit nog niet mogelijk is, een
maatwerkvoorziening.
In de bijlage vindt u een overzicht waarin de genoemde resultaten/maatregelen van Soarch foar thús
gekoppeld zijn aan deze 5 beleidsdoelen. Wij verwachten in de loop van de periode aan de hand van
uitvoering van bovengenoemde resultaten/ maatregelen meer inzichten te krijgen van de PM –
posten die zijn opgenomen in deze notitie.
Hopende hiermee uw vragen voldoende te hebben toegelicht.

Met vriendelijke groet,

Thom Wietzes
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