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Inleiding
Door middel van deze periodieke update informeren wij u over zowel de
ontwikkelingen als over andere actualiteiten met betrekking tot het Sociaal Domein.
De onderwerpen hebben betrekking op de commissie MF. Vragen naar aanleiding
van deze update kunnen in de daarvoor bestemde commissie worden gesteld.
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Healthy Ageing project van start
In het kader van het ouderenbeleid gaan we een samenwerkingsproject aan met de Open Universiteit
(OU) Heerlen over gezond ouder worden. Het project gaat van start in meerdere gemeenten in
Zuid-Oost Nederland waaronder Eindhoven. In Heerlen is gekozen voor de buurten HeerlerheidePassart en Vrieheide-De Stack. Heerlen Stand-BY! is als belangrijke partner in de uitvoering van ons
welzijnswerk vanaf de start betrokken. Ook de doelgroep ouderen zelf wordt betrokken bij de
uitvoering van het project.
De OU voert het project ‘Gezond ouder worden’ (Healthy Ageing) uit in samenwerking met vijf
gemeenten in Zuidoost-Nederland. De centrale doelstelling van het project is om gezond en actief
ouder worden onder ouderen te stimuleren en ondersteunen. Met gezond ouder worden wordt in dit
project bedoeld dat ouderen voor hun gevoel een zinvol en prettig leven leiden, en daarnaast fysiek,
mentaal en sociaal zo goed mogelijk kunnen functioneren. De OU gaat dit o.a. uitvoeren door het
gratis aanbieden van een beweegadvies-op-maat (Actief Plus) in combinatie met een brede integrale
wijkaanpak gericht op fysiek, sociaal en digitaal actief worden en blijven. Deze wijkaanpak wordt
gebaseerd op de wensen en behoeften van lokale ouderen en belanghebbenden binnen de
deelnemende wijken/dorpen. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij activiteiten en initiatieven die
lokaal al beschikbaar zijn voor ouderen.
Waaier ouderenmishandeling gereed
In de update van december 2020 informeerden we u over de ontwikkeling van een waaier over
ouderenmishandeling. Deze is inmiddels gereed en geproduceerd in een oplage van 500.
O.a. de professionals van Heerlen Stand-BY! (Alcander) hebben een groot aantal van deze waaiers
ontvangen, de overige worden komende weken verspreid onder professionals.
Een belangrijk thema in ons ouderenbeleid is veiligheid. Helaas komt huiselijk geweld en ook ouderenmishandeling nog veel voor. Op 24 november 2020 is hierover een webinar georganiseerd voor
professionals in de zorg en welzijnssector in Zuid Limburg onder regie van de VNG. Aan de hand van
de waaier kunnen signalen van ouderenmishandeling worden herkend en kan er adequaat worden opgetreden of doorverwezen.
Regionale samenwerking aanpak eenzaamheid
In december informeerden we u over de officiële start van de Zuid-Limburgse coalitie tegen eenzaamheid, waarin we als Zuid-Limburgse gemeenten samen optrekken in de aanpak eenzaamheid, samen
met de Provincie en KBO Limburg. Gemeenten die nog geen deel uitmaakten van de coalitie hebben
het filmverslag van de unieke estafette ontvangen en zijn uitgenodigd ook aan te sluiten. We kunnen
melden dat de respons groot is. Heerlen blijft voorlopig kartrekker van deze coalitie. VWS vindt deze
regionale aanpak zo uniek dat ze ons een jaar lang gaan ondersteunen om zowel bestuurlijk als
beleidsmatig de regionale samenwerking verder vorm te geven.
Toegankelijke stemlokalen
Drie studenten van de Zuyd Hogeschool hebben het concept voorstel voor de toegankelijke stemlokalen afgerond. Dit is in week 2 met de opdrachtgevers (Team Burgerzaken/Team Beleid
Maatschappij/lid cliëntenraad Gehandicapten Heerlen) besproken. Het definitieve rapport met de
adviezen wordt binnenkort aangeboden. Met dit rapport zal de gemeente voor de aanstaande
verkiezingen aan de slag gaan. Communicatie speelt hier ook een belangrijke rol in. Deze zal ook zo
breed mogelijk worden ingezet om onze burgers te bereiken en te informeren.
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Project zitbankjes centrum Heerlen
In het centrum van Heerlen worden op diverse plaatsen in de openbare ruimte zitbankjes geplaatst.
De gemeente streeft naar ontmoeten en zitgelegenheden in de openbare ruimte voor haar burgers en
bezoekers. Ervaringsdeskundigen van de cliëntenraad Gehandicapten Heerlen hebben ongevraagd
reeds hun advies gegeven met aandachtspunten waaraan deze zitbankjes en directe omgeving dienen
te voldoen. Gedurende de looptijd van dit project worden de ervaringsdeskundigen telkens bij
vervolgstappen betrokken.
Een (t)huis een toekomst: naar een verbeterde opvang
We hebben plannen ingediend in het kader van het programma ‘Een (t)huis, een toekomst:
de aanpak van dak- en thuisloosheid’ bij het ministerie van VWS en daarop een eenmalige subsidie
ontvangen van het Rijk van bijna 2,9 miljoen. Met deze extra financiële middelen kunnen we onze
bestaande plannen op het terrein van de maatschappelijke opvang aanvullen met extra maatregelen
waardoor we onze huidige opvang (versneld) kunnen verbeteren en vernieuwen, en ook op preventief
gebied extra kunnen inzetten. Op dit momenten worden de plannen nader uitgewerkt en verwerkt in
de Uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd wonen 2021-2022, die aan de colleges van Parkstad ter
besluitvorming zal worden voorgelegd. De extra financiering zal ingezet worden voor:

Project Uitstroom dag- en nachtopvang. Door middel van een intensieve persoonsgerichte
aanpak op maat worden cliënten elders gehuisvest en langdurig gevolgd en begeleid;

Skaeve huse in Parkstad;

Opvang voor jongeren: Credohuis in Kerkrade;

Kleinschalige opvang verspreid over Parkstad;

Coördinatie uitstroom gedetineerden. Door nog tijdens de detentieperiode de begeleiding op
alle leefgebieden te pakken voorkomen dat mensen na uitstroom zonder inkomsten en passende begeleiding in de opvang belanden;

Jongerenregisseur. Daarmee zorgen we voor continuïteit en een soepele overgang in de zorg
bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd;

Extra personele capaciteit om deze projecten uit te werken en uit te voeren.
VIA
Heerlen gaat participeren in het Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA). Doel van het VIA is om
een goede opvolging te kunnen geven op politiemeldingen over personen met verward gedrag naar
het zorg- en veiligheidsdomein en zo eerder te komen tot een sluitende ketenaanpak en daarmee een
vermindering van het aantal (herhaalde) meldingen en het voorkomen van escalatie. Met gemeenten
in Zuid-Limburg zijn afspraken gemaakt over verrijking en veilige informatie-uitwisseling. Samen met
alle betrokken partners is geïnvesteerd in passende afspraken voor gegevensdeling. De werkwijzen
van het VIA zijn aan de hand van de ervaringen bijgesteld en verfijnd. En de gegevensverzameling
vanuit het VIA is opgezet én geprofessionaliseerd tot uiteindelijk het in gebruik nemen van een
dashboard.
In de praktijk betekent deelname voor Heerlen:
Bureaudienst Wmo ontvangt via de Veiligheidshuizen een politiemelding m.b.t. verward gedrag met
de vraag deze te verrijken. De uitvraag (en ontvangen info) is zeer beperkt en komt alleen bij de
gemeente terecht als blijkt dat betrokkene niet bekend is bij het Veiligheidshuis en Bemoeizorg.
Gevraagd wordt:
- is betrokkene bekend ja/nee;
- indien bekend: lopend/in afwachting van hulpverlening/hulpverlening
beëindigd m.i.v.:…… .
- contactpersoon hulpverleningsinstantie.

Pagina 4/4
Op 14 mei 2020 is bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een aanvraag ingediend voor subsidiering van een verlenging van het project, deze aanvraag is toegekend. Het betreft enerzijds de
doorontwikkeling / intensivering van de aanpak op kwetsbare personen met verward gedrag en een
hoog veiligheidsrisico en anderzijds de versterking en doorontwikkeling van het VIA. De doorontwikkeling van VIA is onder meer gericht op het wederkerig maken van VIA. Bij gemeenten bestaat
er behoefte om niet alleen informatie te verstrekken, maar ook zelf het VIA te kunnen raadplegen en
zo informatie te kunnen ontvangen. Gekeken wordt in hoeverre het VIA kan helpen bij Verkennende
Onderzoeken in het kader van de Wet verplichte GGZ.
Valse brieven verspreid door bewonerscomité Voskuilenweg
Op donderdag 21 januari zijn door het bewonerscomité Voskuilenweg valse brieven huis aan huis
verspreid in Parkheuvel. In de brieven is de huisstijl van Heerlen gebruikt en de logo’s van Wonen
Limburg en het Leger des Heils. Er werd zogenaamd namens de gemeente meegedeeld dat de opvang
niet aan Gasthuisstraat 35 zou komen, maar in een deel van het Vista-college aan de Schandelermolenweg. Wij hebben direct via sociale media en een persbericht gemeld dat de brieven valse
informatie bevatten. Ook is aangifte gedaan bij de politie.
Bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning verbouwing Gasthuisstraat 35
Tegen de afgegeven vergunning zijn 48 bezwaarschriften ingediend. Hiervan voldoen er 7 aan de
eisen:
- op tijd ingediend;
- bezwaar is gemotiveerd;
- aan te merken als belanghebbende.
De overige zijn/worden niet-ontvankelijk verklaard. De vergunning betreft namelijk alleen de bouwwerkzaamheden. Als de afstand tussen de adressen van de bezwaarmakers en het pand te groot is,
kunnen zij niet als belanghebbend worden aangemerkt. De bestemming van het pand is wel getoetst,
maar het toekomstig gebruik is niet in strijd met de bestemming. In de afwijzing van de voorlopige
voorziening is dit door de rechtbank al bevestigd.

Namens het College,

Peter van Zutphen, wethouder Welzijn en Zorg
Jordy Clemens, wethouder Jeugd en Onderwijs
Adriane Keulen, wethouder Integraal Ouderenbeleid en Agenda 22 (Heerlen Inclusieve Stad)

