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

mevrouw Dommerholt (vz); mevrouw Plantinga (v-vz); mevrouw
Aandewiel; de heer Spiekhout; mevrouw Browne; de heer Wassenaar; de
heer Kleinhesselink; de heer Roorda; de heer Kingma en mevrouw Cuperus

Afwezig:

mevrouw Gussinklo; mevrouw Jorna en de heer Mintjes

Verslag:

mevrouw Van Dam (ambt. secr.)

_______________________________________________________________________
1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda
Mevrouw Dommerholt opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Bericht van
verhindering van mevrouw Gussinklo, mevrouw Jorna en de heer Mintjes. Er wordt nog
een schrijven uitgedeeld dat hoort bij het agendapunt omgevingsvisie.
2. Verslag en actiepunten lijst van 21 februari 2019
Het verslag is goedgekeurd en de actielijst is doorgenomen.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
 Naar aanleiding van de ingekomen stukken zet de werkgroep Werk en Inkomen
het project vroegsignalering op de agenda.
 Het schrijven van de Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden is ter kennisneming
verstuurd aan alle adviesraden in de provincie. Zodra er een reactie is vanuit
Sociaal Domein Fryslân wordt dit verspreid onder de leden.
 De handreiking samenwerking adviesraden en gemeenten ‘Partners in participatie’
van Movisie zal in de informatiemap van de Participatieleden worden opgenomen.
4. Mededelingen dagelijks bestuur
 Wegens privéomstandigheden zal mevrouw Gussinklo met ingang van 1 april haar
werkzaamheden voor de Participatieraad beëindigen.
 Het dagelijks bestuur heeft in overleg besloten om begin september opnieuw te
werven, op dit moment zijn er drie vacatures.
 Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) doet onderzoek naar de beleidsparticipatie in
het sociaal domein. Het dossier langer zelfstandig (thuis) wonen voor ouderen zal
onder de loep worden genomen. De leden van de Participatieraad kunnen mogelijk
worden geïnterviewd.
 Tijdens de laatstgehouden bijeenkomst van het Netwerk adviesraden sociaal
domein Fryslân is besloten dat er drie tot vier keer per jaar een algemene
bijeenkomst zal zijn met de thema’s Jeugd; Integratie; Beleidsparticipatie;






Huiselijk Geweld en Werk en Inkomen. Het Fries netwerk zal zich vooral richten op
het regionale netwerk binnen de provincie. De werkgroep Werk en Inkomen zal
blijven voortbestaan.
Mevrouw Dommerholt en de heer Kleinhesselink zullen aanwezig zijn bij de
netwerkbijeenkomst Democratisch burgerschap op 1 april en de bijeenkomst van
de Landelijke Koepel adviesraden op 3 april.
Sociaal Domein Fryslân heeft binnenkort een afspraak met een afvaardiging van
het Fries netwerk over de thema’s jeugd en ‘Geweld hoort nergens thuis’.
Vanmiddag 21 maart was het bestuurlijk overleg. Er is besloten dat, zodra er weer
een nieuw afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling is benoemd, de
overleggen weer worden opgestart met een frequentie van drie keer per jaar. In
de tussentijd zal het overleg met de beleidsadviseur plaatsvinden.

5. Mededelingen van de werkgroepen
Jeugd
 Er is een gesprek geweest met ouders van de vereniging Ypsilon. Ypsilon verenigt
familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. Uit het gesprek
komt naar voren dat zodra kinderen de leeftijd van 18 jaar bereiken de ouders
niet (altijd) op de hoogte worden gebracht van de afspraken die lopen. Men maakt
zich ongerust over de zorgcontinuïteit, wie neemt het over zodra het kind 18 jaar
is? Een indrukwekkend gesprek en afgesproken is om jaarlijks contact te houden.
De signalen worden meegenomen in de gesprekken met de ambtenaren.
 Verder is men bezig geweest met de opzet van het Jaarplan.
Ouderen
 Het Jaarverslag 2018 is ingeleverd.
 Een afvaardiging is naar de start van de nieuwbouw van woonzorgcentrum
Marijkehiem geweest.
 Men is bezig om diverse afspraken te maken onder meer met het bestuur van
Leppehiem, de islamitische gemeenschap in Heerenveen en het seniorencafé in de
bibliotheek.
 Andere zaken die onderzocht zullen worden zijn de veiligheid van de sleutelkastjes
die ouderen buiten hebben die gebruikt worden door de thuiszorgmedewerkers,
levensbestendige woningen en domotica.
Meedoen&Voorzieningen
 De leden maken zich zorgen over de onduidelijke rol van Zorgbelang. Men zal
contact zoeken.
 Ook maakt men zich zorgen over de vacatures die er zijn binnen de
Participatieraad. In september worden er nieuwe leden geworven.
 Binnenkort heeft men een afspraak met het bestuur van HiT!
 In verband met het uitbesteden van vervoersvoorzieningen aan onderaannemers
zal men de komende tijd de vinger aan de pols houden.
 Graag ziet de werkgroep dat een afvaardiging van de meitinkers in een plenaire
vergadering worden uitgenodigd.

Werk&Inkomen:
 Naar aanleiding van de evaluatie van de teambuilding van 1 maart jl. én het
ontbreken van de Beleidsagenda gaat men proactief aan de slag. Binnenkort
zullen ongevraagde adviezen aan de orde komen.
 Diverse werkbezoeken zijn gepland.
6. Mededelingen van de wijkduo’s
De heer Spiekhout deelt mee dat het Wijkplatform Midden en stichting Kempenaer zijn
opgegaan in stichting Wijkbelang Heerenveen Midden. Het wijkcentrum De Kempenaer
wordt goed bezocht en er komt tien keer per jaar een Nieuwsbrief uit. Al met al goede
ontwikkelingen.
7. Resultaten teambuilding 1 maart
Het Jaarplan 2019 moet voor 1 mei bij de ambtelijk secretaris worden aangeleverd zodat
het in de plenaire vergadering van mei kan worden vastgesteld.
De gevraagde- en ongevraagde adviezen zullen kort en bondig als persbericht worden
verstuurd naar lokale media zodat er meer bekendheid aan de Participatieraad wordt
gegeven.
Onderstaande werkgroepen zullen de volgende beleidsthema’s oppakken:
Werkgroep Ouderen
- mantelzorg
Werkgroep Jeugd
- jeugd-ggz
Werkgroep Meedoen&Voorzieningen
- overige ggz-aangelegenheden en
vrijwilligerswerk
Contactpersonen van de werkgroepen zullen elkaar informeren over de werkbezoeken die
afgelegd zullen worden zodat er uitwisseling plaatsvindt.
Mevrouw Cuperus gaat naar werkgroep Ouderen en de heer Kingma gaat naar de
werkgroep Werk & Inkomen.
8. Concept Jaarverslag 2018
Het concept wordt met een kleine aanpassing vastgesteld. Het Jaarverslag wordt onder
meer verstuurd naar het college van benw en de gemeenteraad.
9. Omgevingsvisie
De omgevingswet wordt door de wethouder gezien als een aanverwante wet. Daarom
mag de Participatieraad het college gevraagd- en ongevraagd adviseren. De
uitgangspunten die wij het college willen mee geven betreffen onder meer wonen, zorg,
toegankelijkheid in het kader van het VN-verdrag voor mensen met een beperking etc.
In de eerstvolgende plenaire vergadering zal een ambtelijke vertegenwoordiging een
presentatie verzorgen.
10. Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
11. Sluiting
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

