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Verslag van de openbare vergadering participatieraad gehouden op 20 februari 2014 van 19.30 tot 
21.30 uur in kamer 13 van het gemeentehuis te Heerenveen. 
  
 

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

  
Afwezig:   de heer Kleinhesselink, de heer Wijnbeek   
Verslag:     mevrouw H. Wagteveld 
 

 
1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom inclusief de publieke tribune. Er is 
vandaag appeltaart, gemaakt door leerlingen van de Mr. Duisterhoutschool. Deze taart wordt gemaakt 
door leerlingen van verschillende niveaus en zijn te bestellen bij de school voor € 5,00. Een probleem op 
deze school zijn stageplaatsen voor de leerlingen. Alle aanwezigen wordt gevraagd binnen hun 
netwerken te kijken naar stageplaatsen. 
 
2. Vaststelling van de agenda 

Aan de agenda wordt toegevoegd het agendapunt 8a: Ongevraagd advies Behoud maatschappelijke 
stages. 
  
3. Verslag 19 januari 2013 

Naar aanleiding van: 

 Blz. 3, punt 11: Werkgroep 1 heeft een overzicht gemaakt van bijeenkomsten waar iedereen een 
voorkeur kan aangeven. Dit overzicht gaat tijdens de vergadering van vanavond rond. 

 Actielijst: Werkgroep kwaliteit gaat de uitkomst van de steekproef De kanteling navragen bij de 
afdeling Werk Inkomen en Maatschappelijke Ondersteuning wanneer ze binnenkort op gesprek zijn. 

 Actielijst: met betrekking tot de opzet van de subsidiestroom wordt meegedeeld door de werkgroep 
dat de informatie niet makkelijk los komt. Het lezen van de themabegroting vergt meer tijd dan 
verwacht. Er wordt gemeld dat de heer Simeon Bruinsma van de gemeente Leeuwarden meer zicht 
zou hebben op het provinciale subsidiegedeelte.   
 

4. Ingekomen en uitgaande stukken 
Met betrekking tot het antwoord van het college op het advies Woonserviceszones wordt gemeld dat 
werkgroep 1 redelijk tevreden is met het antwoord. Te zijner tijd komt dit onderwerp wel weer aan de orde 
omdat er nog wel een aantal zaken worden gemist. 
 
5. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 De ambtelijk secretaris is vanaf 1 maart a.s. bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tot 
15.00 uur. 

 Het dagelijks bestuur heeft overleg gehad met de afdelingshoofden. Het onderwerp planning is nog 
niet van tafel. Het voorstel was om alleen nog grote stukken aan de Participatieraad voor te leggen 
voor advies en daarnaast advies te vragen tegelijk met het traject naar de gemeenteraad. Het 
dagelijks bestuur heeft aangegeven dat gemeente de Participatieraad niet in verlegenheid moet 
brengen om het college te passeren. De Participatieraad is tenslotte het adviesorgaan van het 
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college. Het dagelijks bestuur heeft aangegeven in augustus extra te willen vergaderen om dit te 
vermijden. Er is in het overleg uitgebreid verteld over het moeizame proces van de kanteling. Het 
dagelijks bestuur was blij met de openhartige communicatie. Ook de signaalkaart is besproken. Met 
betrekking tot een bepaald signaal heeft de heer Roossien aangegeven dat hij graag dit soort 
signalen hoort en dat de Participatieraad zijn emailadres kan doorgeven zodat hij het kan oppikken.  

 Op 21 februari a.s. heeft het dagelijks bestuur haar kennismaking met de nieuwe wethouders. Aan 
de orde zal o.a. komen hoe deze overleggen ingericht gaan worden en de speerpunten van de 
Participatieraad. 

 14 februari jl. was er een voorzittersoverleg van Wmo-raden. De voorzitter was hierbij aanwezig en 
de ambtelijk secretaris die hiervan uitgebreid verslag heeft gemaakt. Bij bijna alle Friese gemeenten 
zijn de kadernota’s van de decentralisaties inmiddels vastgesteld. Op 26 maart. a.s. is er een 
bijeenkomst over de nieuwe wetgeving van de Wmo en binnenkort komt er een bijeenkomst over 
inkoop en over de modelverordening Wmo. AVI (Aandacht voor Iedereen) wordt nog voor 2 jaar 
gesubsidieerd en dan stopt het. 
 

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

 De werkgroep heeft nagedacht over een nieuwe naam omdat ze geen limitatieve opsomming van 
doelgroepen wilde benoemen (jeugd, ouderen). De andere leden van de Participatieraad vinden het 
geen goed idee, omdat dit voor buitenstaanders niet herkenbaar is. De werkgroep gaat er nogmaals 
over nadenken. 

 Er is een voorstel gemaakt voor het bezoeken van de jaarvergaderingen van plaatselijk belangen en 
wijkverenigingen. De lijst gaat in deze vergadering rond en de andere leden kunnen zich hiervoor 
opgeven. Eén lid van de werkgroep gaat altijd mee naar een vergadering. 

 De werkgroep heeft zorgen over het MFA Oudeschoot. 

 Er is een werkbezoek geweest naar plaatselijk belang Oud Aengwirden. Tevens hebben ze een 
bezoek gebracht aan Katlijk en een bijeenkomst van de wijkraad Nijehaske. Bij laatstgenoemde 
bijeenkomst was het onderwerp o.a. Meedoen in Nijehaske. 
 

Werkgroep 2, Info, Advies en Clientondersteuning:  

 De werkgroepleden hebben nader kennis gemaakt met het nieuwe lid.  

 Er is uitgestippeld waar de werkgroep binnenkort op bezoek gaat. 

 De werkgroep heeft een gesprek gehad met mevrouw van Belkum, projectmanager van Eén in 
dienstverlening. Er is o.a. gesproken over de 80-20 regeling waar mevrouw van Belkum zich niet in 
herkende. Over dit onderwerp kon zijn inhoudelijk niet ingaan op de vragen die gesteld werden. Eén 
in dienstverlening gaat over de digitale dienstverlening waaraan de overheid in 2015 moet voldoen. 
 

Werkgroep 3, Mantelzorg en Vrijwilligerswerkbeleid:  

 Er is een plezierig en verhelderend gesprek geweest met het Vrijwilligersservicepunt (VSP). Er is 
zorg dat zich weinig mantelzorgers melden in Heerenveen. De werkgroep heeft een stuk geschreven 
waar het VSP blij mee was. Dit voorstel zal in de nieuwsflits van de Participatieraad worden 
geplaatst om meer mantelzorgers te bereiken. Er moeten duizenden mantelzorgers zijn, maar er zijn 
slechts een stuk of 50 bekend. Voorkomen moet worden dat mantelzorgers overbelast gaan worden 
temeer er steeds meer verwacht wordt. Het was aardig om te horen dat er al op 3 plekken in 
Heerenveen gewerkt wordt met buurthulp. Hier wordt positief op gereageerd. 

 De werkgroep heeft binnenkort contact gehad met de nieuwe medewerkster bij de gemeente.  

 Er is gesproken over maatschappelijke stages, vooral omdat de gemeente ook steeds meer 
verwacht van vrijwilligers. Deze maatschappelijke stages zijn een mooie gelegenheid om 
vrijwilligerswerk bij jongeren te stimuleren. 
 

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

 Er is gesproken over dagbesteding. O.a. de vraag met welk doel er dagbesteding gevolgd wordt, 
leverde binnen de werkgroep discussie op. Dit onderwerp zal dit jaar nog wel terug komen. 

 Er is een bezoek gebracht aan Kans Plus, waarbij een gevolggesprek in augustus 2014 is gepland. 

 De werkgroep heeft een gesprek gehad met de heer Gerrits van de gemeente Heerenveen over de 
gidslijnen in Heerenveen. Er wordt nog beleid geschreven. Dit onderwerp zal nog terugkomen op de 
agenda. 
 

Werkgroep 5, Opvang en Huiselijk Geweld:  

 Het nieuwe werkgroeplid is ingewerkt en bijgepraat. 

 De werkgroep is bezig geweest met de themabegroting en werkbezoeken. 
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 Er is contact geweest met het platform voor GGZ patiënten. Ook zijn ze uitgenodigd om naar een 
congres in Utrecht te gaan. 
 

Werkgroep 6, Werk en Inkomen:   

 De werkgroep heeft de afgelopen periode 3 keer overleg gehad over o.a. kennismaking, 
taakverdeling. 

 Er is een werkbezoek gebracht aan Caparis. Dit was een leerzame ochtend. 

 Er is een gesprek geweest met een handhaver van de gemeente Heerenveen over de manier van 
handhaven in Heerenveen. Dit gesprek was zeer open en informatief. 

 Binnenkort heeft de werkgroep een gesprek met mevrouw v.d. Sluis, beleidsmedewerker bij de 
gemeente Heerenveen over o.a. de zorgelijke ontwikkelingen bij Caparis. 

 Tevens is er binnenkort een gesprek met de stichting Leergeld. 
 

Adhoc werkgroep Transities: 

 Geen mededelingen. 
 
Adhoc werkgroep Kwaliteit: 

 Binnenkort heef de werkgroep een gesprek met de heer Roossien, afdelingshoofd Werk Inkomen en 
Maatschappelijke Ondersteuning. De werkgroep heeft als opdracht een goede klachtenregeling voor 
te stellen en willen met hem praten over o.a. de kwaliteit van de keukentafelgesprekken. Dit gesprek 
wordt gecombineerd met de leden van werkgroep 6 om de heer Roossien niet teveel te belasten. 

 
7. Brief n.a.v. het collegeprogramma 

Dit onderwerp is in de vorige vergadering aan de orde geweest. Er moet in ieder geval in het advies 
staan dat de Participatieraad zich zorgen maakt over de communicatie van de gemeente. Er wordt 
teveel gedacht vanuit het gemeentehuis en niet vanuit de burger. De gemeente heeft een hoog 
verwachtingspatroon van de burger maar vanuit deze verwachting wordt niet gedacht. Ook de 
gemeente moet kantelen. De theorie is mooi, maar ook de uitvoering moet goed. Er worden 
positieve punten en aandachtspunten benoemd die worden meegenomen in het advies. In ieder 
geval moet er in het advies staan communicatie, uitvoering, cultuuromslag en betaalbaarheid. 
 

8. Taakverdeling werkgroepen m.b.t. de toegang 
Met betrekking tot de toegang is afgesproken dat het algemene beleid hoort bij werkgroep 2, maar 
als het gaat over specifieke onderwerpen dan hoort het bij de desbetreffende werkgroepen. Alle 
leden zijn het eens met deze benadering. 

  
8a.  Ongevraagd advies Behoud maatschappelijke stages 

Dit is een actueel onderwerp en is ook besproken bij het Vrijwilligersservicepunt. De Participatieraad 
is er niet om subsidies te vragen, maar dit gaat over de zorg dat de maatschappelijke stages worden 
afgeschaft. De afgelopen jaren is er een netwerk opgebouwd met betrekking tot dit onderwerp en het 
is zonde als dit wordt afgebroken en men er over een paar jaar achter komt dat het toch opnieuw 
opgestart moet worden. Er wordt steeds meer verwacht van vrijwilligers en de Participatieraad vindt 
het belangrijk om jongeren te stimuleren. Ook is het een belangrijk punt in het collegeprogramma. 
Het concept advies wordt aangepast. Het wordt een algemene brief met een aantal vragen. 

  
9. Rondvraag 

 Zaterdag 8 maart a.s. vindt in Drachten van 10.00 tot 16.00 uur de Markt van de mogelijkheden 
plaats.  
 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur. 

 
 
 


