Verslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op
19 september 2019, gemeentehuis te Heerenveen.
Aanwezig:

mevrouw Dommerholt (vz); de heer Spiekhout; mevrouw Browne; de heer
Kleinhesselink; de heer Roorda; de heer Kingma; de heer Mintjes;
mevrouw Jorna; mevrouw Aandewiel; mevrouw Plantinga; mevrouw
Cuperus; de heer Wassenaar; de heer Smits en de heer Hoekstra

Verslag:

mevrouw Van Dam (ambt. secr.)

_______________________________________________________________________
1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda
Mevrouw Dommerholt opent de vergadering en heet allen welkom en in het bijzonder de
heren Nico Smits en Edwin Hoekstra als nieuwe leden van de Participatieraad en de heer
Tuller die een presentatie gaat verzorgen.
2. Toelichting experiment Doorbraak door de heer Han Tuller beleidsregisseur
Jeugd bij de gemeente Heerenveen
De heer Tuller geeft een presentatie over het experiment Doorbraak! Een meerjarig
experiment gericht op multiproblem gezinnen. Dit zijn gezinnen die jarenlang bekend zijn
binnen het sociaal domein. Met dit vierjarige experiment wil men proberen een
Doorbraak! tot stand te brengen. Na de presentatie was er tijd voor een gesprek. Een
boeiende presentatie en de leden wensen betrokkenen veel succes.
3. Voorstellen nieuwe leden
Met ingang van 1 september jl. heeft het college van burgemeester en wethouders de
heren Edwin Hoekstra en Nico Smits benoemd als lid van de Participatieraad. Zij stellen
zich graag tijdens de vergadering voor aan de overige leden.
4. Verslag en actiepunten lijst van 20 juni 2019
Het verslag is vastgesteld en de actielijst is bijgewerkt.
5. Ingekomen en uitgaande stukken
De ingekomen en uitgaande stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
6. Mededelingen dagelijks bestuur
 Het bestuurlijk overleg met wethouders Zoetendal en Broekhuizen vindt plaats op
7 november aanstaande.
 Per 1 oktober is mevrouw Martine van Belkum benoemd als hoofd van de afdeling
Maatschappelijke Ontwikkeling.







9 september is de introductie van de nieuwe leden geweest waarbij ook de heer
Sloothaak een gedeelte heeft ingevuld.
De heer Sloothaak gaf aan dat binnen afzienbare tijd de evaluatie en rapportage
van de onafhankelijke klachtencommissie verwacht wordt. Ook andere
rapportages kunnen we tegemoet zien.
Er wordt een kennismakingsafspraak gemaakt met de nieuwe voorzitter van de
Cosbo.
Op 15 november is er een teambuilding, de leden hebben een uitnodiging gehad.

7. Mededelingen van de werkgroepen
Jeugd
 De werkgroep heeft een gesprek gehad met een aantal ambtenaren over de 1001
kritieke dagen en VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie). Over dit laatste onderwerp
wordt advies aan de Participatieraad gevraagd.
Ouderen
 De werkgroep ouderen heeft kennisgemaakt met de nieuwe leden.
 Met de Cosbo zal een werkafspraak worden gemaakt.
Meedoen en Voorzieningen
 Ook deze werkgroep heeft kennisgemaakt met de nieuwe leden.
 Er is een bezoek gebracht aan de zorg- kinderboerderij Ten Woude. Op 16
september heeft de gemeenteraad ingestemd met de komst hiervan. De planning
is om eind 2019 te starten met de dagbesteding. Een mooi nieuw initiatief.
 Ook is de werkgroep zich aan het voorbereiden op een ongevraagd advies inzake
de beleidsregels en verordening maatschappelijke ondersteuning Heerenveen
2020.
Werk&Inkomen
 De werkgroep beraadt zich nog op een reactie aan het college van burgemeester
en wethouders inzake de reactie op het ongevraagde advies over het tijdelijk
overnemen van schulden bij jongvolwassenen.
 Er zullen afspraken worden gemaakt met Humanitas en St. Leergeld.
 Op 27 september zal mevrouw Browne een presentatie geven bij de werkgroep
Werk en Inkomen van het netwerk adviesraden sociaal Domein Fryslân.
8. Mededelingen van de wijkduo’s
Mevrouw Aandewiel en de heer Kleinhesselink zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomst
wijken en dorpen. Een interessante bijeenkomst met veel workshops. Het is zorgelijk dat
de werving van nieuwe bestuursleden voor de Plaatselijke Belangen en Wijkraden zo
lastig is. Taak van de wijkduo’s is mede om te ontdekken of en hoe de verbinding met de
meitinkers en preventiewerkers in de woonservicezone tot stand komt.
9. Planning advies Kadernota
De Kadernota wordt in december vastgesteld in de raadsvergadering van december. De
Participatieraad zal in haar vergadering van 17 oktober een conceptadvies bespreken.
Het verzoek aan elke werkgroep is om reacties vóór 7 oktober te sturen naar de
ambtelijk secretaris. Het dagelijks bestuur zal een conceptadvies opstellen.

10. Rondvraag
Mevrouw Aandewiel meldt dat zij bij Humanitas taalmaatje is geworden. Ze gaat
kinderen helpen met lezen en voorlezen.
De heer Spiekhout is bestuurslid bij st. Tsjerkepaed geworden en waarnemend voorzitter
bij de diaconale raad Heerenveen.
11. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

