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Verslag van de openbare vergadering participatieraad gehouden op 21 mei 2015 

van 19.30 tot 21.45 uur in kamer 13 van het gemeentehuis te Heerenveen. 

  

 

Aanwezig: mevrouw Dommerholt (vz); mevrouw Telgen (v-vz); mevrouw 

Vermeer; mevrouw Aandewiel; mevrouw Cuperus; mevrouw 

Plantinga; de heer Van der Korf; de heer Dommershuijzen; de heer 

Bouma; de heer Van Dam en de heer Sixma. 

 

Afwezig:   de heer Mintjes; de heer Kleinhesselink en de heer Smits 

 

Verslag:     mevrouw Van Dam  

 

 

1. Opening  

De voorzitter, mevrouw Dommerholt, opent de vergadering en heet de aanwezigen van 

harte welkom. Ook mevrouw Van Boetzelaer op de publieke tribune wordt welkom 

geheten. De voorzitter deelt mee dat drie leden vanavond verhinderd zijn. Ook wordt de 

agenda doorgenomen en zonder aanvullingen vastgesteld. 

 

2. Verslag van 16 april 2015 

Het verslag is akkoord en wordt vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag: 

 wordt medegedeeld dat het plan van aanpak inzake kwaliteitszorg door de 

werkgroep kwaliteit wordt opgepakt; 

 het dagelijks bestuur van de Participatieraad zal het bestuur van de Turkse 

moskee uitnodigen; 

 het rapport van het Expertisecentrum werkhulp zal naar alle leden van de 

Participatieraad worden gestuurd. 

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

Naar aanleiding van een mailbericht van de FSU met als onderwerp “tips Sociale Alliantie 

aan gemeenten” vindt er een kleine discussie plaats en er wordt besloten dat de 

Participatieraad geen behoefte heeft om naar aanleiding van de mail actie te 

ondernemen. 

 

De Participatieraad heeft een uitnodiging van de gemeente ontvangen om deel te nemen 

aan de bijeenkomst op 4 juni a.s. inzake de actualisatie van de woonvisie. Een 

vertegenwoordiging van werkgroep 1 zal hierbij aanwezig zijn. 
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Naar aanleiding van de reactie van het college van burgemeester en wethouders op het 

advies van de Participatieraad inzake het Participatiefonds wordt opgemerkt dat men 

enigszins teleurgesteld is over de reactie. Men is van mening dat het een vrij algemeen 

verhaal is en niet specifiek gericht is op de gemeente Heerenveen. De voorzitter stelt 

voor om, in het gesprek dat het dagelijks bestuur binnenkort heeft met het college van 

benw, de teleurstelling over de reactie van het college kenbaar te maken. De aanwezigen 

stemmen hiermee in. 

 

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur  

De voorzitter deelt mee dat de vergadering 18 juni in verband met ruimtegebrek plaats 

zal vinden in wijkcentrum De Kempenaer. Tijdens deze vergadering zal afscheid worden 

genomen van de heer Van Dam en zal een nieuw lid worden voorgedragen. De vice-

voorzitter zal deze vergadering de voorzitter vervangen. Er is al besloten dat de 

eerstvolgende vergadering in september zal zijn.  

 

De voorzitter heeft vandaag de Algemene Leden Vergadering van de koepel WMO-raden 

in Den Bosch bezocht. Vanwege treinstoringen is niet de hele agenda behandeld. Voor de 

persoonlijke contacten is het bezoeken van dergelijke bijeenkomsten wel zinvol.   

 

5. Mededelingen van de werkgroepen 

 

Werkgroep 1, Sociale Samenhang, Leefbaarheid, Jeugd en Ouderen: 

De heer Dommershuijzen deelt mee dat: 

 speerpunt 1 kan geschrapt worden van het jaarplan van de werkgroep; 

 er in de vergadering van september een verslag wordt gedaan van de bezoeken 

die de leden van de werkgroep aan de diverse Plaatselijke Belangen en wijkraden 

hebben gebracht; 

 er twee bijeenkomsten zijn bezocht, in Akkrum/Nes en wijk de Greiden, waarin de 

wijkkrachtscan aan de orde is geweest. Men vond het bijzondere en boeiende 

bijeenkomsten waarin het opvalt dat de verschillen tussen de wijken/dorpen groot 

zijn. 

 Er gesproken is met wethouder Broekhuizen en mevrouw Haanstra over de 

Jongerenraad. Zodra er meer duidelijkheid zal de Participatieraad hier bij 

betrokken worden. 

 De wethouder goed op de hoogte is van het Jeugdbeleid – in september zal de 

Participatieraad hier nader over worden geïnformeerd.  

 In oktober is er de week van de Toegankelijkheid. De werkgroep zal zich hier 

verder in gaan verdiepen.  

 

Werkgroep 2, Info, Advies en Cliëntondersteuning: 

 Op 28 mei a.s. zal er een bijeenkomst  zijn met preventiemedewerkers van de 

gemeente. Werkgroep 1 zal ook een vertegenwoordiger afvaardigen. 

 Voor eind juni is een afspraak gepland met de Meitinkers, werkgroep 4 zal hier 

ook voor worden uitgenodigd. Mochten andere aanwezigen vragen hebben dan 

kunnen deze naar de werkgroep worden gestuurd, de werkgroep heeft in deze een 

coördinerende rol.  
 

Werkgroep 3, Mantelzorg en Vrijwilligerswerkbeleid: 

 De werkgroep is in afwachting van een groot onderzoek naar mantelzorg in de 

gemeente. 

 Er is op 11 mei jl. een bijeenkomst met de leden van de commissie Saza van de 

gemeente geweest. Deze bijeenkomst was de opstart van de twee weken durende 

campagne om meer bekendheid te geven aan de website van HeerenveenHelpt! 

en WeHelpen! Ook werd er aandacht gegeven aan de wijkkrachtscans. 

 De bijeenkomst van Mezzo is bezocht.  
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Werkgroep 4, Deelname Mij. Mensen met een beperking en Wmo Voorzieningen: 

 De enquête leerlingenvervoer is inmiddels uitgezet. Voor 1 juni moeten de 

formulieren ingevuld geretourneerd worden. In de vergadering van september 

komt men hier op terug.  

 Om de signaalkaarten te promoten zijn als pilot een aantal organisaties benaderd 

door de werkgroep. De reacties zijn divers en lopen uiteen van dat men de 

signaalkaarten binnen de eigen organisatie zal verspreiden, een positief 

persoonlijk gesprek met een organisatie en een teleurstellende reactie dat men er 

geen aandacht aan zal besteden. Er zal nog een nieuwe groep persoonlijk worden 

benaderd.  

 Voor de zomervakantie wil men nog een bezoek brengen aan de dagbesteding van 

Zorgcentrum Heremastate en Verpleegcentrum Anna Schotanus te Heerenveen. 

 

werkgroep 5, Opvang en Huiselijk Geweld: 

 Een afvaardiging heeft  de eerste officiële kansplusbijeenkomst bezocht. Er was 

een redelijke opkomst en een bijeenkomst met cliënten zal waarschijnlijk later 

volgen.  

 De afspraak met de beleidsambtenaren Sloothaak en Kuipers is even geparkeerd, 

er zal eerst een afspraak zijn met het sociaal team.  

 Met MindUp zal gekeken worden of er een ontmoeting plaats kan vinden met 

mensen met ggz-problemen.  

 3 juni a.s. zal de werkgroep aanwezig zijn bij de Ggz-bijeenkomst. 

 Tijdens het gesprek met de wethouder is ook de alcoholproblematiek bij jeugd in 

Akkrum aan de orde geweest. 

 

Werkgroep 6, Werk en Inkomen: 

 Men heeft een afspraak gehad met mevrouw Postma van Werk van de gemeente. 

In dit gesprek kwam naar voren dat de instroom nog altijd groter is dan de 

uitstroom. De werkgroep wil meer zicht hebben op de groep mensen die niet 

geplaatst (kunnen) worden en zal nader onderzoek doen. 

 Voor de zomervakantie wil men nog een afspraak met mevrouw Van der Sluis van 

de gemeente om zo zicht krijgen over hoe de Poort werkt.  

 De werkgroep zal uitzoeken hoe een en ander met betrekking tot de collectieve 

ziektekostenverzekering is geregeld. 

 Het advies inzake de bijzondere bijstand zal in de eerstvolgende vergadering 

worden behandeld.  

 

6. Beleidsagenda Sociaal Domein 

De Participatieraad heeft de planning van de beleidsagenda in het Sociaal Domein 

ontvangen van mevrouw Mulder, afdelingshoofd Samenleving. Er zijn een aantal zaken 

die hierbij opvallen nl.: 

 Zaken die voorheen ter advisering aan de Participatieraad werden gestuurd 

worden nu als informatief bestempeld; 

 Zaken die ter informatie worden aangeboden zijn nog niet ontvangen 

(bijvoorbeeld de regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling); 

 De zaken die ter informatie aan de gemeenteraad worden aangeboden 

(dan spreken we over de monitoring) zouden ook ter informatie naar de  

Participatieraad gaan. Deze zijn nog niet ontvangen. 

 De planning van de regionale onderdelen Sociaal domein Fryslân ontbreekt. 

 

De beleidsagenda zal in de overleggen die voor juni gepland staan met de 

afdelingshoofden Samenleving en WIMO en het college worden geagendeerd.  De 

Participatieraad kan een en ander niet rijmen met het collegeprogramma. In dit 

collegeprogramma wordt nl. aangegeven dat de Participatieraad als 

samenwerkingspartner belangrijk is. 
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7. Voorstel contactbijeenkomst najaar 2015 

De werkgroep heeft een voorstel gedaan met betrekking tot de opzet van een 

vervolgbijeenkomst kwetsbare groepen van oktober 2014. Voor 12 oktober 2015 is er 

een nieuwe bijeenkomst gepland. Deze Contactbijeenkomst  is bedoeld voor 

cliëntenraden of cliëntenvertegenwoordigers van de zorginstellingen waarmee de 

gemeente Heerenveen een contract heeft. De leden van de commissie Saza, wethouders 

en beleidsambtenaren zullen als toehoorder worden uitgenodigd.  

De aanwezigen gaan akkoord met de opzet van de bijeenkomst en de werkgroep zal de 

opzet van de bijeenkomst verder uitwerken.   

 

8. Rondvraag 

De heren Van der Korf en Sixma en mevrouw Dommerholt geven aan dat zij niet 

aanwezig zullen zijn bij de volgende vergadering.  

 

De voorzitter meldt dat zij vrijdag 22 mei samen met 4 andere leden naar de opening 

van het nieuwe kantoor van Zorgbelang gaat. Tijdens dit Open Huis wordt ook afscheid 

van de huidige directeur, die een andere functie heeft, genomen. Voor een 

welkomstboeket en een attentie is gezorgd. 

 

9.  Sluiting 

De vergadering wordt om 21.15 uur gesloten. De voorzitter wenst allen wel thuis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


