Verslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op
17 september 2020, gemeentehuis te Heerenveen.
Aanwezig:

mevrouw Dommerholt (vz); mevrouw Plantinga (vice-vz); de heer Hoekstra
(secr.); de heer Kleinhesselink; de heer Spiekhout; de heer Kingma; de heer
Roorda; mevrouw Aandewiel; de heer Smits; de heer Wassenaar; mevrouw
Cuperus en mevrouw Jorna.

Afwezig:

de heer Mintjes

Verslag:

mevrouw Van Dam (ambt. secr.)

_______________________________________________________________________
1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet allen zeer welkom. De eerste vergadering weer
na de zomervakantie en gelukkig fysiek in de raadszaal van het gemeentehuis. Een speciaal
welkom aan mevrouw Marieke Dawson, strategisch beleidsadviseur opvoeden en
opgroeien, de heer Pieter Engelsma, strategisch beleidsadviseur Wmo, sport en gezondheid
en mevrouw Diana Elsinga, beleidsregisseur Preventie, Wmo en gezondheid. De voorzitter
verteld iets over de Participatieraad en de genodigden stellen zichzelf voor.
Hierna geeft mevrouw Elsinga een presentatie over de stand van zaken van de
preventieteams die werkzaam zijn binnen de gemeente Heerenveen. Een nuttige
presentatie en deze zal worden nagestuurd. Na afloop worden de genodigden bedankt voor
hun aanwezigheid en gaat de vergadering verder.
2. Verslag en actiepuntenlijst van 18 juni 2020
Het verslag wordt goedgekeurd en de actiepuntenlijst geactualiseerd. Naar aanleiding van
het verslag meldt de heer Spiekhout dat de stichting ‘in Moaie Dei’ in ieder geval dit
kalenderjaar dankzij een subsidie van de gemeente openblijft.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
De ingekomen en uitgaande stukken zijn doorgenomen en voor kennisgeving aangenomen.
4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 Op 20 juni is er een bestuurlijk overleg geweest met de wethouders Zoetendal en
Broekhuizen en het hoofd van de afdeling MO mevrouw Van Belkum.
Aandachtspunten waren de adviezen van de Participatieraad die zijn blijven liggen
en het feit dat de Participatieraad niet op de hoogte wordt gebracht van de
monitoring die plaatsvindt. De positie van de Participatieraad staat niet ter
discussie.
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Na de voordracht van de nieuwe voorzitter de her P.H. Oosterhagen aan het college
is er een kennismakingsmiddag geweest waarbij ook de ambtelijk secretaris
aanwezig was.
Ook heeft de voorzitter een kennismakingsgesprek gevoerd waarbij de ambtelijk
secretaris aanwezig was met de heer Engelsma.
Naar aanleiding van een vraag van de heer Smits over de vele wisselingen binnen
de afdeling MO geeft de voorzitter aan dat er gewerkt wordt binnen het team
Beleid&Regie aan een nieuw organogram. Zodra dit beschikbaar is wordt dit
toegestuurd.

6. Mededelingen van de werkgroepen
Jeugd
 Er zijn signalen dat er bij de GGZ grote wachtlijsten zijn en er veel problematiek is
mede vanwege corona. De werkgroep gaat zich hier verder in verdiepen.
 De werkgroep geeft aan nu de afdeling weer op volle sterkte is
kennismakingsgesprekken te gaan organiseren met de ambtenaren en zich proactiever op te gaan stellen.
Ouderen
 De werkgroep heeft een gesprek gehad met mevrouw Akkerman van Caleidoscoop
over eenzaamheid.
 Er is een kennismaking geweest met mevrouw IJsselmuiden over het plan Soarch
foar thús. Uitgezocht zal worden wie binnen de gemeente de trekker is voor dit
plan. De werkgroep zal met betrekking tot Soarch foar thús ook nog een afspraak
maken met mevrouw Kampen (wonen, ruimtelijke ordening)
en mevrouw
IJsselmuiden. Het blijkt dat Caleidoscoop, de uitvoerder van het plan, hier geen
extra budget voor heeft gekregen. Een afspraak hierover volgt met degene die
hiervoor binnen Caleidoscoop verantwoordelijk is.
 Een afspraak met het Cosbo volgt.
Meedoen en Voorzieningen
 Een afvaardiging van de werkgroep heeft een gesprek gehad met mevrouw Van der
Horst over de Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning. Een goed gesprek en naar
aanleiding daarvan heeft de werkgroep een advies opgesteld.
 Vanwege de coronamaatregelen kan men geen bezoeken afleggen bij de
dagbesteding. Dit zal nu schriftelijk door middel van een korte vragenlijst gebeuren.
 Onderzoeksbureau Significant heeft onderzoek gedaan naar de monitor
abonnementstarief huishoudelijke hulp. De leden hebben een enquête opgesteld
voor de zorgaanbieders binnen de gemeente. Er was een hoge respons op de
enquête. Landelijk en binnen de gemeente bleek dat de vraag naar huishoudelijke
hulp was toegenomen. Zorgaanbieders kunnen de vraag niet aan. Er is toegezegd
dat in november de rapportage van Significant wordt toegestuurd.
 Er was vertegenwoordiger namens de werkgroep aanwezig bij de bijeenkomst
inzake Regioplan Beschermd Wonen. Dit zal, waarschijnlijk vanaf 2022, op een
andere manier dan nu toe worden aangepakt. Het SDF moet, namens alle
gemeenten hierin vertegenwoordigd, een plan indienen voor het toekomstige beleid
Beschermd Wonen. Het blijkt een ingewikkeld traject te zijn.
 Op 29 oktober wordt er door de gemeente een bijeenkomst inzake de
inclusieagenda georganiseerd. De werkgroep zal vertegenwoordigd worden.
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Werk&Inkomen
 Een afvaardiging van de werkgroep heeft een gesprek gehad met mevrouw Slaterus
en Van Dun over armoedebeleid, inburgering en laaggeletterdheid. Vanuit de
gemeente wil men meer de verbinding leggen tussen laaggeletterdheid en aanpak
schulden. Op 8 oktober is er een digitale raadsbijeenkomst over bewindvoering.
 Er is veel tijd besteed aan het advies Uitvoeringsplan Werk.
 Naar aanleiding van de evaluatie zorgkosten gaat men zich verder in verdiepen.
7. Mededelingen van de wijkduo’s
Geen mededelingen.
8. Gevraagd advies Uitvoeringsprogramma werk
De werkgroep geeft een andere toelichting op het conceptadvies. Het advies wordt
aangevuld met de opmerkingen van de leden en na goedkeuring aan het college van benw
worden verstuurd.
9. Gevraagd advies WMO-vragenlijst
De leden missen toch een aantal vragen en vinden het taalgebruik en lay-out ingewikkeld.
De secretaris zal het advies voorzien van de opmerkingen van de leden klaarmaken voor
verzending.
10. Ongevraagd advies functioneren Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO)
Een afvaardiging van de werkgroep Meedoen&Voorzieningen heeft een gesprek gehad met
een van de ambtenaren van het team Beleid&Regie van de gemeente. Helaas was de
vertegenwoordiger namens het cluster Jeugd niet aangehaakt. Dit gesprek was aanleiding
van het ongevraagde advies. De leden stemmen in met het advies en dit zal worden
toegestuurd aan het college van benw. Een nieuw gesprek met de betrokken ambtenaren
zal volgen.
11. Stand van zaken werving nieuwe leden
Er zijn tot nu toe 9 gesprekken gevoerd met belangstellenden, 4 personen worden
voorgedragen. Een tweede gesprek volgt nog. De sollicitatiecommissie krijgt het mandaat
van de leden om bij geschiktheid nog een vijfde lid voor te dragen. De voorgedragen leden
zijn de heer Hans Janssen (Heerenveen) en de dames Voozanger (Mildam); Hullegie
(Oudehorne); Elzinga (Heerenveen) en Speel-Bakker (Heerenveen).
12. Inrichting wijkduo’s 2.0
Vanwege de tijd wordt dit agendapunt doorgeschoven naar 15 oktober.
13. Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt.
14. Sluiting
Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis.
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