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Verslag van de openbare vergadering participatieraad gehouden op 18 december 2014 van 19.30 
tot 20.57 uur in kamer 13 van het gemeentehuis te Heerenveen. 
  
 

Aanwezig: mevrouw Telgen (v-vz), de heer van der Korf, mevrouw Vermeer, mevrouw 
Plantinga, de heer Mintjes, de heer van Dam, mevrouw Dommerholt (vz), de heer 
Kleinhesselink, de heer Smits, de heer Blank (secr) 

  
Afwezig:   de heer Dommershuijzen, mevrouw Cuperus, mevrouw Aandewiel 
 
Verslag:     mevrouw H. Wagteveld 
 

 
1. Opening  
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom, en in het bijzonder de personen van de publieke tribune. Aan 
de agenda wordt toegevoegd na agendapunt 5, Doelgroepenvervoer. 

 
2. Verslag van 20 november 2014 
Naar aanleiding van: 

 Blz. 2, punt 5, werkgroep 6: het jaarverslag van Stichting Aanzet is nog niet opgevraagd. 

 Blz. 1, punt 3: met betrekking tot de reactie van het college over het mantelzorgcompliment moet er 
onderscheid gemaakt worden tussen vrijwilligers en mantelzorgers. Hier wordt bedoeld dat instelling 
zelf hiervoor aan de bel moeten trekken. 

 
3. Ingekomen en uitgaande stukken 

 Alle leden hebben de mail ontvangen van mevrouw Bongers over het contact met mevrouw 
Dommerholt. Dit contact was vanwege een column van mevrouw Nicolai in de Leeuwarder Courant. 
Naar aanleiding hiervan kan nog gezegd worden dat de column niet gaat over Heerenveen.  
Werkgroep 1 kan eventueel contact met haar opnemen. 

 De bijeenkomst van Dreamsessie Zorg en wonen in Fryslân 2030 lijkt een interessant bijeenkomst. 
Een aantal leden gaat hier naar toe. De aanmelding kan rechtstreeks plaatsvinden. 

 De stukken over de centrumregeling samenwerking van Friese gemeenten heeft de Participatieraad 
ontvangen naar aanleiding van het gesprek hierover met het college. Het is goed om dit punt te 
agenderen of te bespreken in de teambuilding van januari. 

 Werkgroep 4 gaat de mail van Taxibedrijf Koopmans beantwoorden. 

 
4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 De ambtelijk secretaris van de Participatieraad heeft een andere baan geaccepteerd. Zij zal worden 
vervangen en tot die tijd haar werkzaamheden voor de Participatieraad blijven doen. De 
Participatieraad wenst haar veel succes bij haar nieuwe werkzaamheden. 

 8 december jl. heeft het dagelijks bestuur overleg gehad met het college waarbij o.a. het signaal van 
de Turks-Marokkaanse gemeenschap aan de orde is geweest. Het college had het signaal anders 
opgevat maar zullen het zeker serieus nemen. Werkgroep 1 gaat nog een bezoek brengen aan de  
beide gemeenschappen. Het college vond het een goed idee om vervolg te geven aan de 
bijeenkomst kwetsbare groepen maar hebben daarbij wel aangegeven om dan alleen cliënten uit 
Heerenveen uit te nodigen. Het dagelijks bestuur komt hier in januari 2015 nog op terug. Het college 
heeft ook aangegeven dat de invoering van de nieuwe WMO een lastig proces is.   
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 De gemeente ontvangt alleen informatie en niet de dossiers. Ook zijn er behoorlijk veel mensen 
waarvan de indicatie reeds in januari eindigt.  

 In januari 2015 wordt er opnieuw een teambuilding georganiseerd, waarschijnlijk in De Kempenaer. 

Inmiddels staan er al een aantal punten op de agenda.  

 
5. Mededelingen van de werkgroepen 
Werkgroep 1, Sociale Samenhang, Leefbaarheid, Jeugd en Ouderen:   

 De werkgroep gaat bezoeken inplannen aan de beide moskeeën. Als meer leden mee willen dan 
kunnen ze dit aangeven bij de werkgroep.  

 Er wordt een gesprek gepland met de gemeente over strategisch woonbeleid. Ook gaat de 
werkgroep naar de bijeenkomst Dreamsessie Zorg en wonen in Fryslân 2030. Dit onderwerp is ook 
besproken met het Cosbo die verheugd waren dat de werkgroep aan hen dacht. 

 De werkgroep gaat nog nadenken over hoe jongeren te betrekken bij jeugdbeleid in verband met de 
opheffing van de jongerenraad. 

 De leden van de werkgroep zijn op bezoek geweest bij de doarpshelp in De Knipe. Er zijn 85 
vrijwilligers die zich hebben aangemeld maar er is nog weinig vraag. 

 
Werkgroep 2, Info, Advies en Cliëntondersteuning:  

 De werkgroep heeft de brieven ontvangen die de gemeente gaat versturen naar cliënten over de hulp 
in het huishouden naar aanleiding van de rechtszaak van de gemeente Dantumadeel en is zeer 
verheugd over de goede communicatie. 

 Er wordt een vinger aan de pols gehouden hoe de meitinkersfunctie zich ontwikkeld. 

 Een lid van de werkgroep is naar de bijeenkomst geweest over het nieuwe WMO beleid van de 
gemeente in de Trinitaskerk waarbij de gemeente veel uit de kast heeft getrokken om in contact te 
treden met de burgers. 

 
Werkgroep 3, Mantelzorg en Vrijwilligerswerkbeleid:  

 De werkgroep loopt er tegenaan dat de werkgroep momenteel er klein is. Eén lid heeft 4 
verschillende bezoeken gebracht samen met de andere werkgroepen. 

 
Werkgroep 4, Deelname Mij. Mensen met een beperking en Wmo Voorzieningen:  

 De werkgroep heeft een lijst besproken van te bezoeken maatschappelijk organisaties, o.a. instanties 
waar de gemeente contracten mee heeft gesloten. Deze lijst is opgevraagd bij de gemeente en zal 
naar alle werkgroepen worden doorgestuurd. 

 Er is een bijeenkomst bezocht van Kansplus op 16 december jl. Hier waren 7 WMO-raden aanwezig 
om informatie uit te wisselen met betrekking tot de doelgroep verstandelijk gehandicapten. Wat 
opvallend was dat de WMO raden anders in cliëntparticipatie staan dan de Participatieraad. 

 De werkgroep heeft de huis-aan-huiskrant over het nieuwe WMO beleid goed bekeken en vond het 
een goed overzichtelijk blad. De Participatieraad besluit een brief te sturen naar de gemeente met de 
complimenten aan de ambtenaren. In het gesprek van het dagelijks bestuur met het college is ook al 
aangegeven dat de Participatieraad blij is met de goede samenwerking. 

 
Werkgroep 5, Opvang en Huiselijk Geweld:  

 De werkgroep is 1 december jl. bij elkaar geweest en hebben nagepraat over bezoeken. Ook hebben 
ze vooruitgekeken naar het jaarverslag. 

 Binnenkort gaan de werkgroep op bezoek bij Fier Friesland die mede het Beugelproject organiseren. 

 De leden van de werkgroep zijn op bezoek geweest naar een bijeenkomst van het Frysk Platform 
(OGGZ). Er waren weinig aanwezigen op de bijeenkomst. Dit platform heeft contact met Zorgbelang 
en ziet beweging in die samenwerking. Ze ziet zelf in dat het nuttig is om bij een grotere organisatie 
aan te sluiten. 

 Mevrouw Aandewiel is plaatsvervangend contactpersoon omdat de heer Kleinhesselink weer een 12-
tal weken naar Pakistan gaat voor vrijwilligerswerkzaamheden. 
 

Werkgroep 6, Werk en Inkomen:   
De werkgroep is op bezoek geweest bij de budgetmaatjes. Deze hebben hulp gevraagd om mee te 
denken over preventie. Ook gaven zij aan dat er zorgen zijn over de kwaliteit van bewindvoerders. Er 
zijn al meerdere signalen binnen gekomen bij de werkgroep. Er is behoefte aan een lijst met 
betrouwbare bewindsvoerders want cliënten moeten zelf een bewindvoerder kiezen maar hebben 
geen idee of ze goed zijn. Iedereen kan bewindvoerder worden zonder certificaat. Wellicht gaat de 
werkgroep nog een ongevraagd advies maken. In ieder geval wordt dit signaal doorgegeven aan de 
gemeente.  
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 De werkgroep is op bezoek geweest bij De Barones. Ook hier kwam het onderwerp bewindvoerders 
aan de orde. Ook is er aangegeven dat ze een tekort hebben aan goed opgeleide vrijwilligers. 

 Een lid van de werkgroep is naar het overleg van het FSU geweest. De leden van de werkgroep 
hebben behoefte aan cursussen die daar worden georganiseerd. Deze cursussen kunnen mogelijk bij 
de Barones worden gehouden samen de vrijwilligers daar. De lijst met cursussen zal naar alle leden 
worden doorgestuurd. 

  
Adhoc werkgroep Transities: 

 De werkgroep heeft een verslag verstuurd van het gesprek met de gemeente over privacy. In de 
volgende vergadering komt de werkgroep met een voorstel. 
 

Extra agendapunt: Doelgroepenvervoer 
Werkgroep 4 heeft dit agendapunt aangedragen. Er waren 2 opstapplekken bij het ziekenhuis en bij de 
Mitra. Na het faillissement van Oenema heeft de nieuwe vervoerder deze plekken niet opgevuld. Er is 
contact geweest met het bestuurssecretariaat om dit probleem te melden en nu zullen de borden worden 
weggehaald. De faciliteit is dus nu verdwenen maar de werkgroep vindt dit een slechte zaak. Als dit in het 
bestek heeft gestaan moet de nieuwe vervoerder Witteveen dit overnemen. Wanneer de nieuwe 
aanbesteding wordt gedaan, zal de werkgroep dit punt meenemen. 

 
6. Voordracht nieuwe leden 
De sollicitatiecommissie draagt de volgende heren voor aan de Participatieraad; de heer Sixma uit 
Akkrum en de heer Bouma uit Hoornsterzwaag. Ook wordt er nog een goede kandidaat in portefeuille 
gehouden vanwege het vertrek van één van de leden in de loop van 2015. De Participatieraad gaat 
akkoord met deze voordracht en zal dit middels een brief aan het college voordragen. 
 
7. Planning vergaderdata 2015 
Het voorstel is akkoord. 
 
8. Planning jaarverslag 2014 en jaarplan 2015 
Het voorstel is akkoord 

9. Rondvraag 

 Er wordt een bloemetje geregeld voor één van de leden. 

 Éen van de leden gaat vanaf januari activiteiten ontwikkelen op de Mr. Duisterhoutschool in het kader 
van jobcoaching. 
 

10. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 20.57 uur. 

 


