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Verslag van de openbare vergadering participatieraad gehouden op 18 september 2014 van 19.30 
tot 21.30 uur in kamer 13 van het gemeentehuis te Heerenveen. 
  
 

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

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

 
1. Opening  
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. De agenda voor deze vergadering wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
2. Verslag van 19 juni 2014 
Naar aanleiding van: 

 Blz. 1, punt 3: werkgroep 1 heeft op 22 oktober a.s. weer een gesprek met het COSBO. 

 Blz. 2, punt 5: het punt over een initiatief bijeenkomst voor kwetsbare groepen hoort bij werkgroep 4. 

 Blz. 3, rondvraag, 2
e
 bullit: de brief is verstuurd en de reacties zijn opgevraagd door werkgroep 4.   

 
3. Ingekomen en uitgaande stukken 

 3 leden gaan naar de commissie SAZA op 29 september a.s. 

 Er gaan 3 leden naar de provinciale bijeenkomst Zorg Verandert op 1 oktober a.s.  

 
4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 De gemeente is helaas vergeten de Participatieraad uit te nodigen voor de informatiemarkt voor 
raadsleden en medewerkers van de gemeente. Het dagelijks bestuur was hier zeer ontstemd over. 
Eén van de directeuren heeft de voorzitter gebeld en excuses aangeboden. Als alternatief kan de 
Participatieraad een presentatie geven bij het managementteam. 

 Er wordt een initiatief genomen om een bijeenkomst te organiseren voor kwetsbare groepen. De 
Participatieraad vindt dit eigenlijk een taak van de gemeente maar die is nog niet zo ver. Ze willen wel 
meewerken. De datum voor deze bijeenkomst is 6 oktober a.s. en is inmiddels ingepland bij de 
commissie SAZA.  

 De Participatieraad heeft het communicatieplan en de communicatiekalender ontvangen van de 
gemeente met het verzoek hiernaar te kijken. Het voorstel is om mevrouw Koens, concernadviseur 
communicatie, uit te nodigen in de volgende vergadering. De werkgroep transitie gaat een 
voorbereidend voorstel maken. In verband met de volle agenda zal de vergadering van 16 oktober a.s. 
tot 22.00 uur doorlopen. 

 In één van de adviezen van de Participatieraad is voorgesteld om het participatiefonds in een soort 
fonds te gieten als Stichting Leergeld. Dit onderwerp zal ook op de agenda staan op 16 oktober a.s. 
Werkgroep 6 gaat dit voorbereiden. 

 De heer Sloothaak, beleidsadviseur Welzijn, komt in overleg van het dagelijks bestuur van 6 oktober 
praten over de nieuwe AWBZ cliëntgroepen. 
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5. Mededelingen van de werkgroepen 
Werkgroep 1, Sociale Samenhang, Leefbaarheid, Jeugd en Ouderen:   

 Het beleidsplan Wmo is besproken alsmede de samenstelling van de werkgroepen. Werkgroep 1 zou 
graag versterking willen hebben nu er een lid is vertrokken. 
 

Werkgroep 2, Info, Advies en Cliëntondersteuning:  

 Het jaarplan is besproken en de werkgroep ligt behoorlijk op schema.  

 Er is gesproken over privacygegevens in het kader van de Wmo. De ambtelijk secretaris gaat 
informeren of de gemeente bezig is met dit onderwerp. 

 De heer Roossien, afdelingshoofd WIMO, heeft nog geen contact gehad met de werkgroep over de 
meitinkers. Dit was afgesproken in het laatste overleg met de afdelingshoofden. 

 Het Wmo beleidsplan is besproken. 
 

Werkgroep 3, Mantelzorg en Vrijwilligerswerkbeleid:  

 De werkgroep is bezig geweest met de onderwerpen die nu op de agenda staan en met het jaarplan.  
 

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

 Het beleidsplan Wmo is aan de orde geweest. 

 Het jaarplan is besproken en de werkgroep is gedeeltelijk op koers. Voor de volgende vergadering 
maakt de werkgroep een lijst met organisaties die ze nog wil gaan bezoeken. 

 De werkgroep maakt binnenkort een afspraak met de Van de Bent-stichting. 

 De leden van de werkgroep gaan binnenkort de Fokuswoningen bekijken. 
 

Werkgroep 5, Opvang en Huiselijk Geweld:  

 De werkgroep is op bezoek geweest bij Zienn en er staan nog een afspraak bij Fier Fryslân. 

 Het beleidsplan Wmo is besproken. 
 

Werkgroep 6, Werk en Inkomen:   

 De werkgroep is zeer tevreden over de samenwerking met mevrouw van der Sluis, beleidsadviseur 
Werk en Inkomen. 

 Eén van de leden is op bezoek geweest bij Pastiel in Sneek om te kijken wat er in een andere 
gemeente gebeurd op het gebied van reïntegratie. Hier wordt niet alleen gekeken naar de cliënt 
maar vooral naar de werkgever. Eén van de items daar is dat de jobcoach een eigen budget heeft. 
De werkgroep is op de hoogte van de mening die het Fsu over Pastiel heeft. 

 Eén van de leden heeft een ochtend meegelopen met de meitinker Ineke Jonker in Jubbega. 

 Het jaarplan is besproken en de werkgroep loopt op schema. 

 De werkgroep gaat nog op bezoek bij de Barones, Caparis en Stichting Aanzet. 

 De werkgroep heeft geen aanvullingen nodig qua bezetting. 
 

Adhoc werkgroep Transities: 

 Geen mededelingen. 
 
Adhoc werkgroep Kwaliteit: 

 Geen mededelingen. 
 
6. Advies beleidsplan Wmo  
De voorzitter wil graag eerst naar de beleidsdoelen kijken en daarna de opzetjes van de werkgroepen. Zo 
wordt het advies van de Participatieraad ook opgebouwd. De volgende punten worden meegenomen in 
het advies:  
 
Bij Beleidsdoel 1 wil de Participatieraad adviseren om een duidelijke definitie te hanteren van het begrip 
eenzaamheid. Eenzaamheid is een moeilijk te peilen begrip. 
 
Bij Beleidsdoel 3 wil de Participatieraad wijzen op het advies van de Participatieraad met betrekking tot 
de klachtenregeling. 
 
Bij Beleidsdoel 4 adviseert de Participatieraad om ook de COSBO Heerenveen op te nemen als partner. 
 
Bij Beleidsdoel 5 en 6 wil de Participatieraad het volgende adviseren. Moedig Centrumgemeente 
Leeuwarden aan om zich in alle voorkomende gevallen op te stellen als Centrumgemeente, ook als dit 
niet wettelijk verplicht is. Daarnaast zijn nog meer partners te benoemen, zoals stichting Zienn,  
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thuiszorgorganisaties en de scholen binnen de gemeente, die een taak in de vroegsignalering kunnen 
hebben. 
 
Bij Beleidsdoel 7 t/m 11 is de Participatieraad erg positief over de omslag die de gemeente Heerenveen 
heeft gemaakt op het gebied van het betrekken van de belangen van de mantelzorger tijdens het gesprek 
over de hulpvraag, Dit is iets waar de Participatieraad, zoals u weet, veel belang aan hecht. Wel is de 
Participatieraad van mening dat Mantelzorg niet verplicht gesteld kan worden. 
 
Bij Beleidsdoel 8 wil de Participatieraad opmerken dat zij graag de resultaten van het onderzoek 
ontvangt. Ook is het van belang om goed te definiëren wat de gemeente onder mantelzorg verstaat. De 
Participatieraad ontvangt ook graag deze definitie. 
 
Bij Beleidsdoel 9 is het goed om met betrekking tot ziekenhuis Tjongerschans de spreekuuurhoudende 
verpleegkundig specialisten expliciet te benoemen. Deze zien de zorgvragers met hun mantelzorgers 
geregeld. 
 
Bij Beleidsdoel 10 wil de Participatieraad aangeven dat het van belang is om de reikwijdte van de 
waardering duidelijk vast te leggen. Dit om willekeur te voorkomen. Daarnaast adviseert de 
Participatieraad om ook mantelzorgers uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg), die vaak jarenlang actief zijn in 
de verpleeg- en verzorgingstehuizen, te betrekken bij de waardering.  
 
Voor wat betreft "de dag van de mantelzorg" wil de Participatieraad aangeven dat de ervaring heeft 
geleerd dat deze dag, zeker in de huidige vorm, geen toegevoegde waarde biedt en dat er in 2015 in 
ieder geval ook een andere blijk van waardering gegeven moet worden door de gemeente. 
 
Bij Beleidsdoel 19 zou de Participatieraad graag de volgende tekst willen toevoegen na het woord VSP: 
"alsmede ondersteuning en coördinatie van vrijwilligers". 
 
Bij Beleidsdoel 29 vraagt de Participatieraad zich af waarom Smilde B.V. en Peijnenburg expliciet als 
partners worden benoemd. Zijn deze ondernemingen ook buiten het JOGG-programma betrokken bij dit 
doel? Het vermelden van activiteiten na 2015 zou ook vermeld kunnen worden.  
 
Bij Beleidsdoel 31 wil de Participatieraad opmerken dat er op het gebied van alcohol en roken meer 
gehandhaafd zou kunnen worden in de gemeente Heerenveen. Bij resultaten zou een betere handhaving 
dan ook expliciet vermeld moeten worden. Daarnaast zouden als partners ook de ouders van de 
vermelde doelgroep genoemd moeten worden. 
 
De Participatieraad zou nog een drietal beleidsdoelen aan hoofdstuk 8 willen toevoegen. 
 
Het beleidsdoel om vanaf 2015 voldoende formatieruimte voor Meitinkers te bieden voor alle wijken en 
dorpen in de gemeente Heerenveen mag niet ontbreken. De Meitinkers moeten vanaf 2015 voor alle 
inwoners van de gemeente Heerenveen herkenbaar, bereikbaar en beschikbaar zijn. 
 
Ook het beleidsdoel om vanaf 2015 de meldingen van de Meitinkers te registreren en hier overzichten 
van te maken mag niet ontbreken. Hiermee kan onder andere gemonitord worden of er voldoende 
algemene voorzieningen zijn.  
 
Als laatste zou de Participatieraad een beleidsdoel willen toevoegen met betrekking tot de privacy 
borging, waarin in ieder geval wordt opgenomen dat alleen met toestemming van de cliënt gegevens aan 
derden worden verstrekt. Een specifiek protocol zou hiervoor een goed hulpmiddel kunnen zijn. 
 
Voor wat betreft de jaarlijkse aanpak en verantwoording aan de gemeenteraad van de geformuleerde 
beleidsdoelen aan de hand van concrete uitvoeringsplannen wil de Participatieraad deze 
uitvoeringsplannen graag tijdig ontvangen en van advies voorzien. 
 
Bij de sociale cohesie wil de Participatieraad nog opmerken dat er met betrekking tot de participatie ook 
voldoende aandacht moet zijn voor de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap binnen onze gemeente. 

 
7. Werving 2 nieuwe leden 
Er zijn geen wensen binnen gekomen om te wisselen van werkgroep. In werkgroep 6 is een nieuwe 
coördinator aangewezen. Eén lid heeft aangegeven niet voor een 2

e
 termijn te gaan en derhalve zal er in 

juli 2015 opnieuw een vacature zijn. De heer Sloothaak heeft contact gezocht met de voorzitter over de  
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vacatures en dit zal worden besproken in het eerstvolgende overleg van het dagelijks bestuur. Op basis 
van dit gesprek gaat er geworven worden. Een sollicitatiecommissie is vastgesteld. 

 
8. Rondvraag 

 De opmerking wordt gemaakt dat de inspraakverordeningen Participatiewet al in de Heerenveense 
Courant stond. Dit klopt inderdaad om de advisering en de inspraak gelijktijdig lopen.  

 De volgende vergadering kan uitlopen in verband met de vele agendapunten. Mevrouw Koens wordt 
uitgenodigd om de communicatieplannen toe te lichten. 

 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 


