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Verslag van de digitale vergadering van de Participatieraad van  

15 oktober 2020 

 

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.  

Verslag:        mevrouw Van Dam (ambt. secr.) 

_______________________________________________________________________ 

 

1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda  

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom op deze laatste vergadering die door 

haar wordt voorgezeten. Helaas door de coronamaatregelen geen fysieke vergadering 

waarin afscheid kan worden genomen van haar en de andere drie leden die na het 

beëindigen van de tweede termijn ook zullen stoppen. Tevens worden de nieuwe leden die 

ook aanwezig zijn van harte welkom geheten en veel succes gewenst bij het uitoefenen 

van hun taken voor de Participatieraad.  

 

2. Verslag en actiepuntenlijst van 17 september 2020 

Het verslag is akkoord en de actielijst wordt geactualiseerd. 

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken  

De ingekomen en uitgaande stukken zijn doorgenomen en worden voor kennisgeving 

aangenomen.  

Naar aanleiding van de informatie over de wet inburgering wordt de leden van de 

werkgroepen anders dan Werk en Inkomen aangeraden om ook dit stuk te lezen, men 

krijgt een goed beeld voor de komende tijd. De gemeente komt met een eigen notitie en 

met nieuw beleid. De ingangsdatum van de nieuwe wet inburgering is 1 juli 2021.  

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 Het DB heeft een gesprek gehad met de bestuurder en manager van Caleidoscoop. 

Er is bijgepraat over de nieuwe aanpak, bezuinigingen en het werkbezoek. Dit zal 

in december plaatsvinden met aansluitend de reguliere vergadering.  

 Voor de werkgroepen zijn vergaderaccommodaties geboekt nu er niet meer thuis 

vergaderd kan worden. 

 Naar aanleiding van een vraag van de heer Kleinhesselink wordt aangeraden om de 

oude stukken van de Participatieraad op zorgvuldige wijze te vernietigen of te 

bewaren en zodra het weer mogelijk is deze af te geven aan de ambtelijk secretaris.  
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6. Mededelingen van de werkgroepen  

Jeugd 

 De werkgroep Jeugd heeft een afspraak met een aantal ambtenaren van het cluster 

Jeugd om kennis te maken en bij te praten. 

 

Ouderen 

 Er is een gesprek geweest met de manager van Caleidoscoop over onder andere de 

uitvoering van het plan Soarch foar thús. Caleidoscoop heeft voor de uitvoering 

geen extra financiële middelen gekregen en moet dit er dus bij gaan doen. Tevens 

is eenzaamheid aan de orde gekomen.  

 

Meedoen en Voorzieningen 

 De werkgroep heeft in haar vergadering de bijeenkomst van 29 oktober in Thialf 

voorbereid. Nu blijkt dat deze fysiek niet doorgaat en is nog niet bekend of dit 

digitaal plaatsvindt. 

 De werkgroep maakt zich zorgen over het aantal dagbestedingen dat erbij komt en 

zal hier onderzoek naar doen.  

 

Werk&Inkomen 

 De werkgroep zit een beetje in de wachtstand op de stukken die verwacht worden 

van de ambtenaren.  

 De HZR-regeling zal nog een keer met de desbetreffende ambtenaar worden 

opgenomen. Er zit weinig beweging in bij de gemeente om het eigen risico in de 

regeling mee te nemen. 

 Ook zal geprobeerd worden om informatie te achterhalen in hoeverre inwoners van 

Heerenveen gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire.  

 Er is alvast kennis gemaakt met de nieuwe werkgroepleden. 

 

7. Mededelingen van de wijkduo’s 

Geen mededelingen. 

 

8. Onafhankelijke Klachtenregeling 

Naar aanleiding van de toegestuurde evaluatie is besloten dat de werkgroep Meedoen en 

Voorzieningen voor dit onderdeel de trekker wordt. Het algemene beeld dat uit de evaluatie 

naar voren komt is dat er niet uitgehaald is wat er in zit. Men stuit op veel weerstand en 

vraagt zich af waarom er zo weinig mee gedaan is. Ook vraagt men zich af wat ‘weinig 

klachten’ zijn. Een en ander wordt geweten aan de gebrekkige communicatie. In het stuk 

staat niet zo veel maar in de bijlagen juist wel veel opmerkingen. Het is erg belangrijk dat 

zo snel mogelijk de functie van ombudsman wordt ingevoerd, zeker nu veel mensen zich 

in de steek gelaten voelen door de overheid. De Participatieraad heeft dit in eerder advies 

al aan het college voorgelegd. De werkgroep geeft hier hoge prioriteit aan.  

 

9. Voorstel wijkduo’s 

Na een toelichting op het voorstel van mevrouw Plantinga en de heer Kingma wordt 

geconcludeerd dat het voorstel een goede basis is om mee verder te werken alhoewel er 

ook vragen zijn hoe een en ander in de praktijk te brengen is. Voorgesteld wordt om een 

beknopte vragenlijst en thema’s op te stellen en zo aan de hand van de Beleidsagenda 

signalen op te halen uit de wijken en dorpen. Men is van mening dat wijkduo’s 2.0 wel 

ingevoerd moet worden. Met de nieuwe ideeën zullen de opstellers het plan verder  
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uitwerken. Andere leden kunnen zich bij de schrijvers aanmelden om een bijdrage te 

leveren.  

 

10. Concept werkgroepindeling 

De leden gaan akkoord met de nieuwe werkgroepindeling.  

 

11. Rondvraag 

De heer Spiekhout meldt dat hij de volgende vergadering afwezig is.  

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering.  

 

Hierna nemen we op informele wijze afscheid van de leden onder dankzegging van de 

betrokkenheid bij en inzet van allen aan de Participatieraad.  Zodra de maatregelen het 

weer toelaten zal er op gepaste wijze afscheid worden genomen. We gaan er nu van uit 

dat dit niet eerder zal zijn dan in het voorjaar van 2021.  

 

 


