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Verslag van de openbare vergadering participatieraad gehouden op 16 januari 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, de heer Wijnbeek en de heer Blank. 

  
Afwezig:   de heer Kleinhesselink  
Verslag:     mevrouw H. Wagteveld 
 

 
1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom met name de nieuwe leden en de publieke 
tribune. 
 
2. Vaststelling van de agenda 

Agendapunt 10; Nieuwsflits kan van de agenda gehaald worden. Er wordt begonnen met agendapunt 7; 
presentatie decentralisaties in verband met de aanwezigheid van mevrouw Roelofs, programmamanager 
decentralisaties van de gemeente Heerenveen. 
 
 7. Presentatie decentralisaties 
De powerpointpresentatie zal iedereen toegestuurd worden als bijlage van het verslag. Mevrouw Roelofs 
geeft aan dat de planning met betrekking tot de onderwerpen die voorgelegd worden aan de 
gemeenteraad bijna klaar is. Dit zal ook aan de Participatieraad gestuurd worden. Er wordt uitgelegd wat 
er door de gemeente al gerealiseerd is. De beleidskaders zijn gemaakt en de gemeente is een dialoog 
begonnen over verandering met diverse partijen. Verder is er 1 oktober jl. gestart met de toegang brede 
stijl met de brede omtinkers. Er is besloten dat dit meitinkers worden. Daarnaast lopen er een aantal 
pilots: werkplaats integratie, AWBZ cliënten in de wijk Nijehaske en een algemene opvangvoorziening in 
De Kempenaer. De komende tijd gaat de gemeente zich bezig houden met de voortgangsnotitie 
Jeugdzorg, de keuze over de wijze van sturen van zorgaanbieders (inkoopmodel), de herstructurering 
van Caparis, zicht krijgen op de financiën (rekenmodellen, scenarioberekeningen) en heroverweging van 
budgetten van het sociale domein. Dit laatste moet verwerkt worden in de begroting van 2015 en dus ook 
in de Verantwoordings- en Perspectiefnota 2014. Binnenkort worden een aantal informele bijeenkomsten 
georganiseerd voor de gemeenteraad, waar de Participatieraad ook voor wordt uitgenodigd. 
De risico’s met betrekking tot de drie decentralisaties zijn geïnventariseerd. De opdracht is om dit op een 
vernieuwende wijze betaalbaar in te voeren. Tegenover de risico’s staan de kansen zoals betere 
dienstverlening, sterkere samenhang in de samenleving en minder kosten. De Participatieraad adviseert 
om de mensen zoveel mogelijk te informeren om onrust te voorkomen. Dit geldt zowel voor 
cliënten/bewoners als voor zorgaanbieders. Wat spannend wordt zijn de financiën. Als de gemeente op 
dezelfde manier blijft werken, dan ontstaat er een groot probleem omdat het rijk verwacht dat gemeente 
deze taken kan doen met flink minder geld. Er is nog niet duidelijk wat er met de Participatiewet gaat 
gebeuren. In eerste instantie was beloofd dat gemeenten eigen keuzes kon maken, maar dit lijkt toch 
weer niet te gebeuren. Ook zit de gemeente nog met de afbouw van Caparis. Kortom, er wordt al veel 
gedaan maar nog niet alles is duidelijk. Mevrouw Roelofs wordt bedankt voor de presentatie en de uitleg 
en verlaat de vergadering. 
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3. Verslag 21 november 2013 
Naar aanleiding van: 

 Blz. 1, punt 3: het bezoek aan Caparis inclusief rondleiding is voor alle leden interessant. Aanmelden 
kan via de ambtelijk secretaris. 
 

4. Ingekomen en uitgaande stukken 
Geen mededelingen. 
 
5. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 De teambuilding is gepland op 23 januari van 9.00 tot 12.00 uur. Er worden 4 thema’s behandeld: 
nieuwe doelgroepen, grotere gemeente Heerenveen, armoede en jaarplan 2014. Het onderwerp 
Exacte werkgebied van werkgroep 2 wordt besproken in de contactpersonenwerkgroep. 

 De werkgroepindeling is nog niet definitief. Deze wordt besproken op 23 januari a.s. 

 De kennismaking van het dagelijks bestuur met de nieuwe wethouders is inmiddels gepland. 
 

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

 De werkgroep heeft de bijzondere onderwerpen besproken van vorig jaar in het kader van het 
jaarverslag en het jaarplan. 

 Communicatie naar de burger is aan de orde geweest. Eén van de leden wordt betrokken door de 
gemeente in een werkgroep over dit onderwerp. 

 Er is afscheid genomen van Hans Koekkoek. 
 

Werkgroep 2, Info, Advies en Clientondersteuning:  

 De behandelde onderwerpen uit 2013 zijn aan de orde geweest voor het jaarverslag en het jaarplan. 

 De nieuwe doelgroepen zijn besproken. 

 Er is binnenkort een afspraak met de gemeente over Eén in dienstverlening. 
 

Werkgroep 3, Mantelzorg en Vrijwilligerswerkbeleid:  

 Er is een nieuwe beleidsmedewerker bij de gemeente, mevrouw Elsinga. De gemeente is bezig met 
nieuwe vrijwilligersbeleid. Hier komt de werkgroep binnenkort op terug. 

 De werkgroep heeft een afspraak met het Vrijwilligersservicepunt (VSP) over mantelzorg. 

 Het jaarverslag is besproken. De werkgroep maakt zich zorgen over de communicatie van de 
gemeente. Er wordt een voorstel gedaan om een brief te sturen naar het college naar aanleiding van 
het collegeprogramma en daarin deze zorg mee te delen. Deze zorg wordt gedeeld door alle leden. 
Het onderwerp wordt meegenomen naar het kennismakingsgesprek met de wethouders. Dit 
onderwerp wordt 20 februari op de agenda geplaatst.  
 

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

 De werkgroep heeft gesproken over herschikking van de werkgroepen. 

 Het jaarverslag 2013 en het jaarplan 2014 is behandeld. 

 Het onderwerp kennismaking nieuwe doelgroepen is aan de orde geweest. 
 

Werkgroep 5, Opvang en Huiselijk Geweld:  

 De werkgroep is op bezoek geweest bij de coördinator Sociaal Team. Dit zal zich in de toekomst tot 
Interventieteam gaan ontwikkelen. 

 De themabegroting van de gemeente is doorgespit in het kader van de subsidiestromen. 

 Het jaarverslag en het jaarplan is gemaakt. 

 De werkgroep is bezig werkbezoeken in te plannen om de doelgroep op te zoeken. 
 

Werkgroep 6, Werk en Inkomen:   

 Het jaarverslag en het jaarplan is besproken. 

 Binnenkort heeft de werkgroep een afspraak met een handhaver in de gemeente Heerenveen over 
hoe er in Heerenveen gehandhaafd wordt. 
 

Adhoc werkgroep Transities: 

 De werkgroep heeft geen mededelingen. 
 
Adhoc werkgroep Kwaliteit: 

 Er wordt binnenkort een vergadering gepland. 
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8. Huishoudelijke zaken 
- Benoeming secretaris: op voorstel van het dagelijks bestuur wordt de heer Blank aangesteld als 

secretaris/penningmeester van de Participatieraad. 
- Werkgroepindeling: dit wordt besproken op 23 januari a.s.  
- Richtsnoer taken contactpersoon: de benaming trekker wordt contactpersoon. Dit stuk kan ter 

info in de algemene informatiemap. 
- Planning jaarverslag 2013 en jaarplan 2014: is akkoord. 

 
9. Wmo versus inkomenspolitiek 

Dit onderwerp is door werkgroep 4 ingebracht. Het gaat over rechtszaken die de gemeente 
Heerenveen heeft verloren met betrekking tot het rekening houden van vermogen in het kader van 
de Wmo. De rechter heeft bepaald dat dit niet mag. De Participatieraad kan hier een mening over 
hebben, maar er niets aan veranderen.  

 
10. Nieuwsflits 

Dit punt wordt in het vervolg besproken in het dagelijks bestuur. 
 
11. Rondvraag 

 Werkgroep 1 ontvangt van de gemeente uitnodigingen voor de bijeenkomsten met plaatselijke 
belangen. Ze gaan in de werkgroep bespreken hoe hiermee om te gaan. Andere leden geven 
aan mogelijk beschikbaar te zijn om te helpen wanneer dit teveel wordt. 

 
12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur. 
 
 
 


