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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.  

 

 

Inhoudsopgave 

 

 

- Voortgang ondersteuning slachtoffers kinderopvangtoeslagaffaire 
 
- Opvanglocatie het Gasthuis in gebruik 
 
-  Peuter4daagse 

 
- Toegankelijker Luciushof 

 
- Gemeenschapshuis Welten 

 
- Jongerenregisseur -18/18+ Wmo  
 
- Opnametijd bij klinische opname Mondriaan fors gereduceerd 

 
- Musical ‘Mary Poppins’ 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 2/5 

 

 

Voortgang ondersteuning slachtoffers kinderopvangtoeslagaffaire 

● De lijst met slachtoffers groeit nog steeds. Vrijwel iedere 2 weken komen er nieuwe meldingen bij. 

● Het aantal meldingen is opgelopen tot 162: 

   - 123 personen hebben wij persoonlijk of telefonisch gesproken; 

   - 5 personen waren meermaals niet bereikbaar. Waar mogelijk hebben wij meermaals de voicemail  

     ingesproken met contactgegevens; 

   - 34 personen hebben geen telefoonnummer of een verkeerd nummer doorgegeven, waardoor wij  

     ze niet kunnen contacteren; 

● Enkele concrete hulpvragen zijn doorgezet naar het expertiseteam, schuldhulpverlening e.d. 

● De meeste personen hadden informatieve vragen. Deze gingen met name over het moratorium,  

   rechtshulp, en werkwijze en uitbetaling Belastingdienst. Soms waren er praktische vragen aan ons.  

   Zo is er met instanties gebeld over schulden, met burgerzaken gebeld en overleg gepleegd over een  

   inschrijving in GBA van een kind, contact geweest met andere gemeentes m.b.t. schulden, contact  

   met Belastingdienst om navraag te doen en nog meer van deze praktische zaken.  

● Voor een gedupeerde is acuut een voedselpakket geregeld. 

● Voor een ander slachtoffer is bemiddeld in het verkrijgen van een urgentieverklaring voor een  

   sociale huurwoning.  

● Er is een relatief vast aantal personen van de lijst waar nog steeds geregeld contact mee is. Dit gaat  

   met name om praktische of informatieve zaken of om hun verhaal kwijt te kunnen vanwege  

   frustraties bij de Belastingdienst. 

● Er zijn tot heden 3 aanvragen bijzondere bijstand voor bewindvoerings- of budgetbeheerkosten 

   binnen gekomen. 

● Mensen reageren positief op onze benadering. Vaak wordt gezegd dat het als prettig wordt ervaren  

  dat wij hen benaderen en dat iemand luistert.  

 

Opvanglocatie het Gasthuis in gebruik 

 

 
 

Op woensdag 2 juni is de nieuwe opvanglocatie aan Gasthuisstraat 35 in gebruik genomen. 

Dinsdag 1 juni was het Leger des Heils aan het werk met de laatste loodjes van de inrichting,  

de keuken gebruiksklaar maken. Alle kamers waren al ingericht, de bedden opgedekt.   

Ook zorgde de GGD op 2 juni voor de corona-vaccinatie. Dit in het kader van het landelijke  

vaccinatie-programma voor daklozen. 
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Omdat vanwege corona nog geen open dag op de locatie mogelijk is, hebben wij een film laten  

maken. Deze kunt u zien op www.heerlen.nl.  

 

Burgemeester Wever en wethouder van Zutphen zullen (elkaar afwisselend) de komende tijd aanwezig 

zijn bij de beheerscommissie, die voorlopig ook vaker bij elkaar zal komen.  

  

Peuter4daagse 

Op maandag 7 juni - in de ‘Week voor de Gezonde Jeugd’ - heeft Erben Wennemars - ambassadeur 

van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) - het startschot gegeven van de Zuid-Limburgse  

Peuter4daagse. Bijna 5500 peuters, 750 pedagogisch medewerkers van 148 kinderopvanglocaties in 

16 Zuid-Limburgse gemeenten hebben meegewandeld. Aan het einde van de week kregen alle peuters 

gesponsord door ‘De Koninklijke Wandel Bond Nederland regio Limburg’ een welverdiende medaille. 

De Peuter4daagse is een samenwerking tussen 16 Zuid-Limburgse JOGG-gemeenten. Gedurende deze 

week is er van maandag t/m vrijdag in alle 16 gemeenten actief aan dit initiatief deelgenomen.  

In Heerlen heeft wethouder Clemens het startschot gegeven bij peuterspeelzaal Pinokkio voor de  

peuter-/kleuter4daagse in Heerlen. Op 18 juni is de wethouder aanwezig in peuterspeelzaal Puk voor 

een gezamenlijke afsluiting. Doel van de Peuter4daagse is dat de kinderopvang (tot 4 jaar) in deze 

week van maandag tot en met vrijdag minimaal 15 minuten per dag met de peuters gaat wandelen. 

Zowel peuters als pedagogisch medewerkers bewegen meer en ervaren hoe leuk en makkelijk het is 

om regelmatig te wandelen. De peuters krijgen het goede voorbeeld en leren in een vroeg stadium 

hoe wandelen in hun dagelijkse ritme past. Niet alleen om op een gezond gewicht te blijven, maar ook 

voor de ontwikkeling van het kind. Voldoende beweging verbetert de lichamelijke groei, maar  

voldoende en de juiste beweging is ook belangrijk voor de cognitieve en sociaal-emotionele  

ontwikkeling. Bewegen stimuleert de hersenen. Door peuters bewegingsoefeningen te laten doen,  

leren kinderen onder andere afstand inschatten, begrippen als hoog, laag, ver, dichtbij, ritme,  

evenwicht en samenwerken. Kortom een goede motoriek is de basis voor de algemene ontwikkeling 

van een kind. De Peuter4daagse is mede mogelijk gemaakt door JOGG, Huis voor de Sport Limburg, 

GGD Zuid-Limburg en Provincie Limburg.  

 

Toegankelijker Luciushof 

Ervaringsdeskundigen, de beheerder van de Luciushof en gemeente Heerlen hebben de handen  

ineengeslagen en samengewerkt om deze locatie voor mensen met een beperking nog toegankelijker 

te maken. Ervaringsdeskundigen van de cliëntenraad Gehandicapten Heerlen hebben geadviseerd,  

de locatie meerdere malen bezocht en getoetst. Zo is de routing en kamernummering van  

eenvoudigere opzet waarbij in de huisstijl zo goed mogelijk rekening is gehouden met contrast. 

 De lift is in functionaliteit voor mensen met een visuele beperking aangepast. 

 

Gemeenschapshuis Welten 

Het bestuur van gemeenschapshuis Welten en het initiatief, stichting ’t Patternaat, is op dit moment in 

afwachting van het besluit van het bisdom inzake de overdracht van het gebouw. Volgens de Deken 

van Heerlen is aan alle voorwaarden voldaan en staan de lichten op groen. Na de overdracht van het 

pand kan het proces met het VSB fonds in gang worden gezet voor de mogelijkheid tot financiering 

c.q. subsidiering van de renovatie. Voorwaarde hiervoor is het verkrijgen van het eigendom.  

Tijdens de Corona pandemie is de exploitatiestichting gestart met het aanpakken van het café deel.  

De voorste ruimte wordt bij het café betrokken. In het kader van de subsidierelatie gemeenschaps- 

huizen Heerlen is er regelmatig contact over de verschillende aspecten van het gemeenschapshuis 

Welten.   

 

http://www.heerlen.nl/
https://weekvoordegezondejeugd.nl/
https://www.erbenwennemars.nl/
https://jogg.nl/
https://hvdsl.nl/
https://www.ggdzl.nl/
https://www.limburg.nl/
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Jongerenregisseur -18/18+ Wmo 

In de update Sociaal Domein van februari dit jaar hebben wij u op de hoogte gebracht van de plannen 

die we ingediend hadden in het kader van het programma ‘Een (t)huis, een toekomst: de aanpak van 

dak- en thuisloosheid’ bij het ministerie van VWS. We hebben daarop een eenmalige subsidie ontvan-

gen 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.  

Een van de ingediende plannen is het aanstellen van een jongerenregisseur -18/18+. De werving en 

selectie is met succes afgerond waardoor op 1 juli 2021 de jongerenregisseur zal starten. Zoals be-

kend kunnen er op een aantal levensgebieden knelpunten ontstaan wanneer een jeugdige 18 jaar oud 

wordt. Dit speelt met name bij jongeren die een verblijfsindicatie hebben, pleegzorg ontvangen, onder 

toezichtstelling staan van een gecertificeerde instelling of een maatwerkindicatie hebben. Het gaat er 

vaak om dat niet tijdig is nagedacht over hoe de zorg, inkomen en huisvesting gefinancierd moeten 

worden wanneer de jongere 18 jaar wordt of betrokkenen zich niet gerealiseerd hebben dat het aan-

bod Jeugdwet en Wmo niet overeenkomt. Voor de jongeren betekent dit vaak lang onduidelijkheid 

over de soort ondersteuning die geleverd kan worden en voor de teams Wmo en Jeugd geldt dat dit 

veel ad hoc capaciteit vraagt van de medewerkers. De jongerenregisseur heeft de opdracht om binnen 

de gemeente Heerlen in kaart te brengen hoe bovenstaande knelpunten tot uiting komen, om  

vervolgens te komen tot enerzijds een handreiking voor de ketenpartners en de professionals van 

onze gemeente (toegang, zorgaanbieders, onderwijs, enz) en anderzijds verbetervoorstellen te doen. 

  

Opnametijd bij klinische opname Mondriaan fors gereduceerd  

Mondriaan en gemeenten hebben begin 2018 de samenwerking opgezocht om de doorlooptijden van 

een klinische opname van jeugdigen fors te verminderen. Op basis van de visie van Mondriaan om 

steeds meer zorg in de thuissituatie te geven, is samen onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om 

jeugdigen een deel van hun traject niet langer in de kliniek, maar thuis te laten afmaken. Dit heeft  

geleid tot een fundamenteel andere en innovatieve aanpak van deze complexe en zware zorg, waarbij 

jeugdigen voor maximaal 3 weken worden opgenomen op een High Intensive Care-afdeling (HIC), 

waarna ze de rest van hun behandeling thuis kunnen vervolgen. Thuis worden ze ondersteund door 

een interdisciplinair team van professionals met een mix van deskundigheid (Intensive Home Treat-

ment-teams). Deze teams bestaan uit verschillende disciplines, die jeugdigen zeer intensief in de 

thuissituatie behandelen en begeleiden. Deze behandeling en / of begeleiding thuis duurt maximaal  

4 maanden. Op basis van deze aanpak is het Mondriaan gelukt de gemiddelde opnameduur te laten 

dalen van 4 maanden (in 2018), naar gemiddeld 8 dagen (in 2020). Dit is een forse daling die grote 

positieve impact heeft op het behandeltraject van een jeugdige. Het is tevens een belangrijke stap in 

de verbetering van de zorg voor jeugdigen en het zo kort mogelijk maken van de opnameduur.  

Om deze transformatie binnen de GGZ mogelijk te maken, heeft Mondriaan gedurende 2018-2021 

transformatiemiddelen ontvangen van de gemeenten in Zuid-Limburg. In totaal ontving Mondriaan 

€ 900.000 van de Zuid-Limburgse gemeenten, waarbij Heerlen € 174.000 heeft bijgedragen. 

Gemeenten en Mondriaan zijn ontzettend tevreden met de resultaten van deze inzet. De voortgang en 

de daarbij behorende effecten worden blijvend gemonitord met Mondriaan.   
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Musical ‘Mary Poppins’ 

Op zondag 27 juni voert de groep Musical Unlimited de musical ‘Mary Poppins’ op in het Cultuurhuis 

Heerlen. De groep bestaat uit een gemixte groep, van jong en oud, met en zonder een beperking.  

Wat zij gemeen hebben is de passie voor musicals. De groep spelers wordt begeleid vanuit SCHUNCK 

cultuureducatie. De gemeente Heerlen vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee 

te doen, ongeacht de beperking. Hier staan wij voor met onze lokale inclusie agenda ‘Iedereen voor 

Elkaar! Gemeente Heerlen ondersteunt de communicatie van deze musical daarom ook actief via  

social media en op heerlen.nl: https://www.heerlen.nl/gemeente-heerlen/18695-musical-unlimited-

presenteert-mary-poppins.html  (link vervalt op 28 juni 2021). 

 

 

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) 

https://www.heerlen.nl/gemeente-heerlen/18695-musical-unlimited-presenteert-mary-poppins.html
https://www.heerlen.nl/gemeente-heerlen/18695-musical-unlimited-presenteert-mary-poppins.html

