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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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Voortgang ondersteuning slachtoffers kinderopvangtoeslagaffaire 

● Het aantal Heerlense gedupeerden dat zich als slachtoffer van de kinderopvangtoeslagaffaire heeft  

   gemeld is opgelopen tot 144 personen. 

   - 18 personen hebben helemaal geen nummer opgegeven; 

   - 7 personen hebben een verkeerd nummer opgegeven; 

   - 21 personen waren niet bereikbaar; 

   - 84 mensen waren wel telefonisch bereikbaar en zijn ook gesproken. Van deze personen hadden 2  

     een hulpvraag die doorgezet is naar het expertiseteam. 1 hulpvraag is doorgezet naar Woonpunt  

     en aan 2 personen is een aanvraag BB bewindvoeringskosten gestuurd en deze zijn als aanvraag  

     ingediend en toegekend.  

● Er moeten nog 4 personen van de lijst telefonisch benaderd worden, dit wordt vermoedelijk  

   afgerond op 29 april 2021. Daarna wordt nogmaals geprobeerd om contact op te nemen met de  

   21 personen die niet bereikbaar waren.  

● Er waren heel erg veel praktische vragen, bijvoorbeeld over werkwijze Belastingdienst, kenbaar  

   maken mogelijkheid juridische hulp, wijzen op voorzieningen en vooral héél veel vragen over het  

   moratorium en schulden, waarbij we soms ook instanties hebben gecontacteerd.  

● Velen gaven aan het heel fijn te vinden dat we hen contacteren en we merken dat velen hun verhaal  

   kwijt wilden en ‘blij’ zijn dat er eindelijk iemand is van de overheid die hen gelooft maar dat het  

   desondanks, helaas, de spreekwoordelijke mosterd na de maaltijd is. Het is bijzonder om te zien  

   hoeveel mensen zichzelf door deze vaak jarenlange strijd hebben geknokt, wat zij hebben weten te  

   doorstaan én hoeveel schulden zij zelf hebben afgelost.  

● 12 personen hebben wij via Teams, persoonlijk of telefonisch gesproken nadat zij ons benaderd  

   hadden (dit was al vóór de lijst beschikbaar was van de Belastingdienst). 2 personen hiervan staan  

   niet op de lijst van de Belastingdienst. Van de overige 10 personen hebben wij 2 hulpvragen door 

   gezet naar het expertiseteam. 1 hulpvraag doorgezet naar Loket Schuldhulpverlening. 1 hulpvraag  

   doorgezet naar inkomen. 5 hulpvragen, met name met betrekking tot moratorium, zijn opgepakt.  

   Vanuit deze groep is 1 aanvraag BB bewindvoeringskosten ingediend en toegekend. 

● De betrokken medewerkers voelden zich meer dan eens geraakt door wat ze te horen kregen en  

   zaten geregeld met een brok in de keel of tranen in de ogen aan de telefoon. 

● Ten aanzien van beslaglegging, dwanginvordering en kwijtschelding van gemeentelijke vorderingen  

   op slachtoffers van de kinderopvangtoeslag volgen wij de afspraken die de VNG hierover heeft 

   gemaakt, dat wil zeggen: 

   - beslaglegging en dwanginvordering opschorten op de (mogelijk) gedupeerde ouders van de  

     kinderopvangtoeslagaffaire die zich ná 15 februari 2021 hebben aangemeld bij  

     Belastingdienst/Toeslagen;  

  -  beslaglegging en dwanginvordering opschorten op de (mogelijk) gedupeerde ouders van de  

     kinderopvangtoeslagaffaire waarvan de BD nu geen reden ziet om de 30.000 euro uit te betalen.  

     Deze ouders krijgen nog wel een integrale beoordeling. Die opschorting duurt totdat de Belasting- 

     dienst/Toeslagen de integrale beoordeling heeft voltooid. 

  -  met kwijtschelden van gemeentelijke vorderingen wachten op wettelijke grondslag. 

 

Projecten binnen programma Kansrijk van Start Heerlen 2021-2023 

Op 2 februari hebben wij u door middel van de Raadsinformatiebrief ‘Voortzetting sterke aanpak  

eerste 1000 dagen van het allerjongste kind in Heerlen’ laten weten de komende jaren de aanpak 

Kansrijk van Start Heerlen door te zetten. De afgelopen drie jaar is volop met partners geïnvesteerd in 

de allerjongste inwoners van onze stad. We hebben verschillende projecten opgezet om te zorgen 

voor een veilig opvoed-, opgroei- en ontwikkelingsklimaat en gelijke kansen voor alle kinderen die in  

Heerlen geboren worden.  
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In het programma van de komende drie jaar kiezen we ervoor om deze projecten door te zetten, te 

verbreden, en verder over de stad uit te rollen. Zo gaan we ervoor zorgen dat nog meer jonge ouders 

die een steuntje in de rug kunnen gebruiken een babystartpakket ontvangen. Ook de Sjpruutcafés 

blijven draaiende, waarbij we hard op zoek gaan naar nog meer Ooievaarmoeders die als gastvrouw 

andere ouders kunnen ondersteunen. Om er zeker van te zijn dat iedere ouder in Heerlen dichtbij huis 

naar een Sjpruutcafé toe kan, gaan we twee nieuwe locaties openen (Hoensbroek en Molenberg) voor 

een optimale spreiding in Heerlen. Het Jonge Ouders Project (JOP) van het gemeentelijke Expertise-

team wordt onverminderd voortgezet en de rol van vaders binnen het JOP wordt uitgebreid.  

Met al hun vragen over hun kleine Sjpruut kunnen ouders ook de komende drie jaar weer terecht bij 

de ‘Vraag het aan Sjpruut’ uurtjes van SCHUNCK bibliotheek, waar iedere maand een professional 

aanwezig is om samen met ouders op zoek te gaan naar antwoorden op hun vragen. Bovenal kunnen 

ouders en hun kinderen elkaar daar natuurlijk ook gewoon gezellig ontmoeten. Aan Alcander en 

Schunck hebben we voor de komende drie jaar subsidie toegekend om de projecten Sjpruutcafé,  

Ooievaarmoeders en Vraag het aan Sjpruut verder uit te rollen.  

 

WIJ…. doorbreken de cirkel van geweld 

Een buitententoonstelling van 16 displays op het Burgemeester Van Grunsvenplein van 

donderdag 3 juni tot en met donderdag 24 juni. 

‘WIJ… doorbreken de cirkel van geweld’ is een door Nederland reizende tentoonstelling die vanaf  

3 juni in Heerlen op het Burgemeester Van Grunsvenplein wordt getoond. Deze tentoonstelling maakt 

op een laagdrempelige manier het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar in 

brede lagen van de bevolking en levert zo een bijdrage aan het uit de taboesfeer halen van dit onder-

werp. Deze tentoonstelling, inclusief de beoogde doelen, zijn (gemeentelijke) opgaves in het kader 

van het landelijke programma “Geweld hoort nergens thuis”. De tentoonstelling maakt met behulp van 

30 krachtige portretten en de daarbij behorende indringende verhalen duidelijk dat het onderwerp 

overal kan voorkomen. De portretten en de verhalen staan verwoord op 16 opvallende displays van 

elk 2,75 meter groot en zijn tevens te beluisteren via een QR-code op de expo. Deze actie vindt plaats 

in samenwerking met de Stichting Open Mind. Deze stichting brengt maatschappelijk moeilijke onder-

werpen publiekelijk onder de aandacht, middels het tonen van impactvolle kunstprojecten en het  

vertellen van relevante verhalen in de grote ruimte. Dit met als doel de bespreekbaarheid te vergroten 

en de situatie van kwetsbare mensen in onze samenleving te verbeteren. Naast deze tentoonstelling 

vinden in die periode nog diverse andere acties plaats in het kader van “Geweld hoort nergens thuis”. 

Aansluitend aan Heerlen zal de expositie door reizen naar Maastricht. 

 

Jeuglintjes 

In december zijn we begonnen met het uitreiken van de eerste jeugdlintjes. Want net als volwassenen 

verdienen ook onze jonge helden en heldinnen van 8 tot 18 jaar – die iets bijzonders hebben gedaan 

voor andere mensen, voor dieren of voor onze stad –  een lintje. Denk daarbij aan het redden van  

iemand in nood of steeds klaar staan voor iemand die ziek is. Inmiddels hebben 5 kinderen en een 

basketbalteam een jeugdlintje van de gemeente ontvangen. 

We zijn met recht trots op deze jonge helden en heldinnen die zich op bijzondere wijze inzetten voor 

onze stad. Het is immers buitengewoon knap dat zij op jonge leeftijd al het goede voorbeeld geven  

en maatschappelijk betrokken zijn. Voor ons dus alle reden om deze helden en heldinnen voor het  

belangrijke werk of de geleverde prestatie te bedanken met het opspelden van het jeugdlintje,  

zijnde een ‘Koelpietje’ dat in Heerlen symbool staat voor een ware heldendaad en komt uit de tijd  

van de mijnwerkers. Van elke huldiging is een vlog gemaakt, waarbij ons kindercollege betrokken is 

geweest.  
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Zij hebben de jeugdlintjes uitgereikt aan onze jonge helden en heldinnen, vergezeld van een oorkonde 

ondertekend door onze (loco)burgemeester. De vlogs zijn terug te vinden op onze kanalen van de  

sociale media. Binnenkort worden vooralsnog de laatste 4 helden en heldinnen gehuldigd. 

Iedereen kan doorlopend een jonge held of heldin aanmelden, waarna de gemeente beoordeelt of een 

lintje ook daadwerkelijk is verdiend. Zodra er weer voldoende helden en/of heldinnen klaar staan  

starten we weer een nieuwe ronde om hen te waarderen met een jeugdlintje. 

 

Opening Gasthuis 

Gelukkig valt het uitstel van de opening van Gasthuis als gevolg van de opgetreden lekkage mee.  

Het ziet er nu naar uit dat 1 en 2 juni de laatste dingen gebeuren, en dat vanaf 2 juni de mensen er 

hun intrek kunnen nemen. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om alles zo snel mogelijk weer in 

orde te krijgen.  

 

Iedereen kan Sporten Parkstad (IKS) 

Sinds 2018 neemt de gemeente Heerlen deel aan het samenwerkingsverband IKS Parkstad.  

Doel van het samenwerkingsverband is mensen met een beperking meer te laten bewegen of sporten. 

Dit door het aanbod en de vraag te matchen en drempels weg te halen.  

De uitvoering gebeurt door de regioconsulent IKS Parkstad. Zij heeft contacten met sportclubs met 

een geschikt sportaanbod voor mensen met een beperking maar ook met de Cliëntenraad en  

zorgaanbieders. IKS Parkstad is aangesloten bij IKS Limburg en werkt samen met het landelijke  

verband Uniek Sporten. Afgelopen meivakantie vond er in Parkstad een sport- en cultuurdag voor  

kinderen met speciale uitdagingen plaats. Tijdens zo’n dag maken kinderen kennis met verschillende 

sporten uit de buurt. Maar er zijn meer interessante ontwikkelingen.  

 

Sportloket Zuid 

Sinds april kunnen kinderen met een beperking t/m 18 jaar zich melden voor hulp bij het zoeken naar 

een geschikte sport. Kinderen krijgen dan een intake gesprek met de beweegmakelaar. Hij gaat  

samen met hen op zoek naar een geschikte sport in de buurt.  

 

Sporthulpmiddelen uitleen 

Vanaf mei kan er gebruik worden gemaakt van de sporthulpmiddelen uitleen. Personen afhankelijk 

van een sporthulpmiddel kunnen gratis een sporthulpmiddel (zoals sportrolstoel, handbike of race-

runner) aanvragen. Ze kunnen voor maximaal 6 maanden het sporthulpmiddel gratis uitproberen.  

In dit kader is ook een routekaart sporthulpmiddel gemaakt. Deze beschrijft de route van kennis- 

making tot de aanvraag bij de WMO en de mogelijkheid tot crowdfunding via Uniek Sporten. 

 

Hulp bij crowdfunding 

Dit is een optie als de bijdrage vanuit de WMO niet aan de orde is of de kosten niet geheel dekt.  

Personen of sportaanbieders kunnen dan een actie starten. Hierbij krijgen ze 20% van het  

aangevraagde bedrag van Uniek Sporten. Wanneer het een goed initiatief is (uit een deelnemende  

IKS regio) financiert IKS Limburg ook 20%. De overige 60% moet worden verkregen via crowd- 

funding, waarbij de regioconsulent kan ondersteunen.  
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Meer informatie, waaronder een rapportage van de activiteiten in 2020 en de routekaart sporthulp-

middelen, staat op de website www.iedereenkansporten-parkstad.nl. 

  

 

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) 

http://www.iedereenkansporten-parkstad.nl/

