
  

1 
Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren                             Contactpersoon 
Postbus 101                                        Mevrouw J. Brouwer,  
8500 AA Joure                                         www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl  ambtelijk secretaris 

 

College van Burgemeester en Wethouders De Fryske Marren 

Heremastate 1 

8511 AA JOURE 

 

Joure, 9 december 2015  

Betreft: Advies Vaststelling tarief Himmelsjek 2016 

 

Geacht College, 

De Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren heeft uw verzoek, een advies uit te 

brengen over de Vaststelling tarief Himmelsjek 2016, ontvangen.  

Ter beschikking gestelde informatie 

Aan de Adviesraad is de volgende informatie verstrekt: 

 Advies aan College van B&W d.d. 01-12-2016 (L. de Haan) 

 Aanvullende brief aanpassing voorwaarden HHT 2016 d.d. 23-10-2016 

(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 

 Extra informatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

d.d. 5-12-2015 

 

Op hoofdlijnen vraagt u advies op: 

 Advies Vaststelling tarief Himmelsjek 2016 

 

Gevolgde procedure 

Op 7 december heeft de Adviesraad het verzoek ontvangen om op zeer korte termijn 
een advies uit te brengen betreffende een advies aan het college van Burgemeester 
en Wethouders d.d. 1 december 2015 betreffende vaststelling tarief Himmelsjek 
2016. Na goede bestudering van het onderliggende stukken en na verdere navraag 
over een zinsnede in het advies bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, zijn wij in onderling overleg gegaan.  

Overwegingen 

Bij het beoordelen van de adviesaanvraag heeft de Adviesraad een aantal 

overwegingen, randvoorwaarden, de informatieverstrekking door en de 

argumentenwisseling met de behandelend ambtenaar meegenomen. 

http://www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl/
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Besluit 

Op grond van het bovenstaande komt de raad tot het volgende advies:  

De Adviesraad Sociaal Domein gaat akkoord met het voorliggend ontwerpadvies 

Vaststelling tarief Himmelsjek 2016 op voorwaarde dat aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan: 

 De gemeente De Fryske Marren de Himmelsjek 2016 niet alleen via de 

website en een flyer, maar ook via de plaatselijke huis aan huis c.q. 

nieuwsbladen onder de aandacht van de inwoners brengt. Ook dient de 

communicatie naar de inwoners via de wijkteams en de thuiszorg-aanbieder 

plaats te vinden.  

 De gemeente door middel van een flyer in instellingen en via 

belangenvertegenwoordigingen zoals VerSus, Humanitas, SVOS, 

ouderenbonden etc. de inwoners attendeert op de mogelijkheid tot het 

aanvragen van de Himmelsjek 2016.  

 Dat alle gelden die beschikbaar zijn gesteld door het Rijk, ook volledig ingezet 

worden voor het doel waarvoor zij aan de gemeente zijn overgedragen. 

 Dat de gemeente de voorwaarden van duur èn maximale hoeveelheid die per 

deelnemer aan de Himmelsjek 2016 beschikbaar zijn, herziet en naar boven 

bijstelt.  

 Punt 1.3 van het advies: “De HHT heeft vooralsnog een tijdelijk karakter” te 

herzien en aan de nieuwe inzichten aanpassen. 

 

De Adviesraad verwacht op de hoogte te worden gehouden van:   

 Gemeentelijke informatievoorziening betreffende de Himmelsjek 2016:  

- Een overzicht van de communicatiemiddelen die worden ingezet om de 

doelgroep op de hoogte te brengen van de mogelijkheid van het 

aanvragen van de Himmelsjek 2016.  

- De inhoud van de informatie die verstrekt wordt. 

 

Wij ontvangen graag uw reactie. 

 

Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren, 

W. Huisman, voorzitter      J. Bosma, secretaris  

 

http://www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl/

