Verslag van de openbare vergadering participatieraad gehouden op
15 december 2016
Aanwezig: mevrouw Dommerholt (vz); mevrouw Plantinga(vice-vz); de heer
Kleinhesselink; mevrouw Aandewiel; de heer Roorda; de heer Mintjes; de heer Blank
(secretaris); de heer Van der Wal; de heer De Jong; mevrouw Jorna; mevrouw Van
Boetzelaer; mevrouw Cuperus en de heer Spiekhout.
Afwezig: de heer Sixma
Verslag: mevrouw Van Dam

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom op deze laatste
vergadering van 2016.
2. Presentatie mevrouw M. Roelofs – Plan van aanpak kwaliteit
Wegens afwezigheid van mevrouw Roelofs wordt dit onderdeel verplaatst naar de
plenaire vergadering van februari.
3. Verslag van 17 november
Het verslag wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat de contactpersonen van de
werkgroepen van de werkbezoeken op de hoogte worden gehouden zodat leden van
andere werkgroepen kunnen aanschuiven.
4. Ingekomen en uitgaande stukken
Voor kennisgeving aangenomen
5. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 Het DB heeft een open en constructief gesprek gehad met de wethouders Van der
Laan en Zoetendal. De heer Broekhuizen was verhinderd. Mevr. Van der Laan
meldde de actuele besluitvorming van de zorgregeling en de aanpassing van de
bijdragen in verband met de verhoging van de zorgpremie. De heer Zoetendal
vertelde over de mantelzorgweek met onder andere de activiteit voor jonge
mantelzorgers. Het DB heeft de komende ontwikkelingen bij het FSU genoemd.
De heer Zoetendal heeft opnieuw belangstelling aangegeven voor de cursus
gebarentaal. Afgesproken wordt dat de ambtelijk secretaris dit samen met de heer
Van der Wal gaat organiseren.
 De voorzitter heeft de ledenvergadering van de FSU bezocht. Het FSU heeft voor
de toekomstige financiering een pakketprijs berekend zodat de leden tijdig bij
gemeenten subsidieverhoging kunnen vragen. De Participatieraad zal een
aangepaste prijs krijgen, dit kan uit het huidige budget worden bekostigd. Het DB
stelt voor geen extra bijdrage over 2016 aan de FSU te geven aangezien geen
extra activiteiten zijn afgenomen. De vergadering is hiermee akkoord. Ook wordt
de film I Daniel Blake onder de aandacht gebracht, draait eind januari/begin
februari in Filmhuis Drachten.



Het DB stelt de thema’s visie en missie van de Participatieraad voor het
programma van de komende teambuilding voor. Wensen en aanvullingen graag
voor 9 januari naar het DB.

6. Mededelingen van de werkgroepen
Werkgroep 1 Sociale samenhang, Leefbaarheid, Jeugd en Ouderen
 Er zijn diverse bezoeken afgelegd w.o. Plaatse Belang Akkrum/Nes. Er komt nog
een vervolg met als onderwerp de dorpsvisie.
 Er is een nieuwe Meitinker in Aldeboarn en zij heeft spreekuur in de bibliotheek.
 Tussenevaluatie alcoholpreventie-> belangrijk om dit te blijven volgen. Wellicht
dat er een vervolg komt.
 Er is een afvaardiging naar een informatiebijeenkomst van jeugdhulpverlening
geweest.
Werkgroep 2 Info, Advies en Cliëntenondersteuning
 Er is een afspraak geweest betreffende privacy met de heer Nijzing waarin is
uitgelegd dat er een praktische invulling is gegeven aan het beleid. Benoemd
moet blijven hoe vrijwilligers en privacy samen gaan.
 Het studentenonderzoek Toegang is beperkt naar ouderen en de Toegang. Op 19
januari a.s. is er een minisymposium met verschillende thema’s.
 De werkgroep gaat het komende halfjaar met het thema ‘hoe verloopt de toegang
vanuit cliëntenperspectief’ aan de slag. Diverse werkbezoeken zullen worden
ingepland. Het CJG (jeugd) gaat men als eerste bezoeken.
 Voorts heeft men zich gebogen over de brief van de gemeente met betrekking tot
de zorgkostenregeling. Een moeilijke brief en men is benieuwd hoeveel vragen er
zijn geweest.
Werkgroep 3 Mantelzorg en Vrijwilligersbeleid.
 De werkgroep is op bezoek geweest bij mevrouw de Jong van Caleidoscoop. Zij is
degene die de mantelzorgpas heeft gecoördineerd. Er is veel waardering van de
ontvangers voor de persoonlijke benadering. Er is veel animo voor de activiteiten
en ook de jonge mantelzorger is beter in beeld.
 De plannen voor 2017 zijn onder meer het bezoeken van het Alheimercafé; café
MET (jong dementerenden); in Jubbega het koffiedrinken met ouderen en de
vrijwilligers coördinator van Caleidoscoop.
Werkgroep 4/5 Meedoen en Voorzieningen
 In januari worden FIER Fryslân en Mind-up bezocht.
 Er is een zeer prettig gesprek geweest met de heer Kuipers over Beschermd
Wonen. Een lastig proces. De commissie Dannenbaum is van mening dat er in
elke gemeente een daklozenopvang moet komen. Het is zorgelijk dat er veel
kinderen dakloos worden.
 Ook wordt er een afspraak gemaakt met mevrouw Van der Horst betreffende de
enquête leerlingenvervoer.
Werkgroep 6 Werk en Inkomen
 In week 51 is er een afspraak met mevrouw van Dun en mevrouw Slaterus.
7. Aangepast voorstel werkgroep gebruik social media
Naar aanleiding van het aangepaste voorstel van de werkgroep wordt er door de
aanwezigen gediscussieerd en komen onder andere de volgende punten naar voren:
 facebook low-profile opstarten;
 bij werkbezoeken e.d. altijd vragen om toestemming tot publiceren;
 de participatieraad is neutraal, daarom geen discussies op facebook;
 evaluatie na ongeveer een half jaar – wel monitoren;
 doel is naamsbekendheid van de participatieraad – wel linken met de website.

 realisatie wordt afgestemd op de overgang naar een andere website.
De werkgroep gaat dit verder uitwerken en zal met een aangepast voorstel komen.
8. Voorbereiding januarivergadering - Toegang
Voor de vergadering van 19 januari is de heer Roossien van de afdeling Werk en Inkomen
en Maatschappelijke Ondersteuning uitgenodigd om ons bij te praten over de Toegang.
De transitie is in volle gang en al werkende merkt men dat zaken in de praktijk soms
anders lopen. Zo zijn er een aantal zaken die intern veranderen en de heer Roossien zal
een en ander toelichten. De 5 thema’s die we zullen voorleggen zijn:
 Stand van zaken toegang en welke ontwikkelingen worden nog verwacht.
 Hoe verloopt de samenwerking en integratie van de 3 toegangen.
 Hoe is de afstemming van de front- en de backoffice en is de benodigde kennis
aanwezig.
 Hoe is de vindbaarheid en de bereikbaarheid.
 Hoe verloopt de follw-up na de toewijzing.
9. Rondvraag
Naar aanleiding van een vraag van de heer Van der Wal zal binnenkort worden
meegedeeld waar de teambuilding van 20 januari plaats zal vinden.
10. Sluiting
Hierna sluit de voorzitter om 21.10 uur de vergadering en nodigt iedereen uit voor een
afsluitend informeel samenzijn.

