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Verslag van de openbare vergadering participatieraad gehouden op 19 juni 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 Cuperus, mevrouw Plantinga, de heer Blank, de heer Mintjes, de heer 
Smits, de heer van Dam, de heer Kleinhesselink, de heer Dommershuijzen. 

  
Afwezig:   mevrouw Dommerholt (vz), mevrouw Aandewiel. 
 
Verslag:     mevrouw H. Wagteveld 
 

 
1. Opening  
De vice-voorzitter heet alle aanwezigen welkom. De vergadering wordt begonnen met agendapunt 6, 
presentatie wijkkrachtscans in aanwezigheid van de heer Bos van Caleidoscoop. 
 
6.  Presentatie wijkkrachtscans. 
In opdracht van de gemeente voert Caleidoscoop wijkkrachtscans uit. Hierbij worden alle wijken in kaart 
gebracht om te kijken wat de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn van een bepaalde wijk of 
gebied. Deze resultaten zijn de basis voor een wijkvisie, beleids- of actieplan. Deze scan verbindt cijfers 
met lokale deskundigheid van professionals en de beleving van de burger. De scan biedt een 
totaaloverzicht en geeft aan waar nader onderzoek nodig is. De heer Bos legt middels een presentatie en 
voorbeelden uit hoe de scans werken. De Participatieraad vindt het een goed begin maar mist de burger 
zelf in dit verhaal. Het contact loopt vooral via de wijkverenigingen. Het advies van de Participatieraad 
aan de gemeente is om dit onderzoek jaarlijks te herhalen. 
 
2. Verslag van 15 mei 2014 
Naar aanleiding van: 

 Blz. 2, punt 3: In het gesprek met de wethouders is aangegeven dat de gemeente Heerenveen op een 
andere manier aan de gegevens komt met betrekking tot het inventariseren gegevens van cliënten. Er 
komt nog antwoord op de brief die is verstuurd. Een opmerking wordt gemaakt dat Heerenveen ook 
niet meedoet met de gemeenten Leeuwarden en Ooststellingwerf met betrekking tot de Wmo 
werkplaats. 

 Blz. 3, punt 6, werkgroep 6: Het kwijtscheldingsbeleid is niet teruggedraaid, maar uitgesteld tot 1 
januari 2015. 

 
3. Ingekomen en uitgaande stukken 

Het dagelijks bestuur is verbaasd over de brief van de heer Wijnbeek, maar respecteert zijn keuze om 
te stoppen met de Participatieraad. De procedure wordt in gang gezet, maar de vacature wordt 
voorlopig niet opgevuld. 

 
4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 Er is overleg geweest met de wethouders. Een verslag van dit overleg zal nog toegestuurd worden. 

 Het dagelijks bestuur heeft ook een positief overleg gehad met afdelingshoofden. 

 De extra vergadering van 21 augustus a.s. heeft inmiddels een volle agenda. Met betrekking tot het 
stuk over de integrale afweging en de beleidsnota Wmo wordt verwacht dat alle werkgroepen vanuit 
eigen invalshoek zich hierover te buigen. Wat betreft de kadernota Werk, inkomen en 
werkgelegenheid zal werkgroep 6 een advies maken. De reacties kunnen tot 8 augustus aangeleverd  
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worden bij de ambtelijk secretaris. Er wordt nog nagevraagd hoe het zit met de data want de 
werkgroep heeft andere data doorgekregen voor de advisering. 

 De informatiemarkt bij De Barones was niet druk bezocht, maar het was een goede gelegenheid om te 
netwerken. 
 

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

 Er is gesproken over het contact met het Cosbo, over de inkoopstrategie Wmo van de gemeente en 
over de invulling van de hulp bij de voorstelling die samen met de Raad van Kerken wordt 
georganiseerd.  

 Het contact met de heer Poortier over de aangeleverde gegevens zal eind van het jaar nogmaals 
plaatsvinden. 

 Een van de leden is naar de informatiemarkt van De Barones geweest. 
 

Werkgroep 2, Info, Advies en Cliëntondersteuning:  

 Er zijn bezoeken zijn gebracht aan respectievelijk Sociaal raadsliedenwerk, Maatschappelijk werk 
Fryslân en met MEE Friesland. Bij Maatschappelijk werk wordt flink bezuinigd waardoor er gekort 
wordt op de uren van de sociale raadslieden. Dit is een zorgelijk ontwikkeling. MEE Friesland was 
zeer tevreden over het contact met de gemeente Heerenveen. MEE blijft niet in de huidige vorm 
bestaan, maar het is wel belangrijk dat de kennis bewaard blijft. Er zijn wel zorgen over de 
administratie die de gemeente gaat overnemen. Ze zijn tevens participant van de Wmo werkplaats. 
 

Werkgroep 3, Mantelzorg en Vrijwilligerswerkbeleid:  

 Er is geen reguliere bijeenkomst geweest, maar er is wel een gesprek geweest met mevrouw 
Elsinga, beleidsmedewerkster van de gemeente Heerenveen. Ze hebben veel informatie gekregen 
o.a. dat er onderzoek gedaan wordt naar mantelzorgers in samenwerking met een universiteit. Dit 
zal in september beginnen. Verder is het de bedoeling dat de medewerkers van het 
Vrijwilligersservicepunt de wijk in gaan. De werkgroep heeft aangegeven dat een betaalde 
coördinator zeer belangrijk is. Er komt een netwerkwebsite sociale kaart, een soort marktplaats voor 
buurthulp. De eerste versie zal in september gaan draaien. Hierover heeft de werkgroep haar zorgen 
geuit over mensen die geen computer hebben.  
 

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

 De werkgroep heeft een gesprek gehad met de heer van de Meer van Wil, de Wmo tak van Talant. 
Dit gesprek was een wederzijdse uitwisseling van informatie. 

 Er is een bezoek gebracht aan de Wmo werkplaats Friesland. Een aantal NHL studenten zijn bezig 
om te onderzoeken hoe zaken dichter bij elkaar kunnen worden gebracht. De gemeente Heerenveen 
deed niet mee aan dit onderzoek. 22 april jl. is er een presentatie over kwetsbare groepen geweest 
met gemeenteraadsleden van de gemeente Leeuwarden. 

 Een aantal leden gaan naar een bijeenkomst van Zorgbelang op 25 juni jl. over inkoop. 
 

Werkgroep 5, Opvang en Huiselijk Geweld:  

 De werkgroep is bezig geweest met een ongevraagd advies over de inkoopstrategie. 

 De leden zijn naar een bijeenkomst geweest met zorginstellingen en cliënten van de gemeente 
Heerenveen en gaan binnenkort naar de bijeenkomst van Zorgbelang op 25 juni over inkoop. Ook 
zijn ze naar een platformbijeenkomst geweest van het GGZ. Daarnaast nog naar een bijeenkomst 
van de centrumgemeente Leeuwarden over kindermishandeling en gaan ze binnenkort op bezoek bij 
Zienn en Fier Fryslân. 
 

Werkgroep 6, Werk en Inkomen:   

 De werkgroep is op bezoek geweest bij het sociaal steunpunt in Akkrum en hebben daar een 
rondleiding gekregen van mevrouw van Zinderen.  Ook zijn ze op bezoek geweest bij de Raad van 
Kerken in Heerenveen. 

 Er is gesproken met Humanitas over m.n. problemen bij bewindvoering. 

 Een van de leden heeft een dagdeel meegelopen met een gezinscoach van De Friese Wouden. 

 De werkgroep heeft contact gehad met mevrouw Postma, teamleider WIMO over jobcoaches die de 
gemeente wil in gaan zetten en met de dames van der Roest, kwaliteitsmedewerker en van der 
Sluis, beleidsadviseur over het programma en planning van de beleidsregels. Dit was een prettige 
samenwerking. 
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 De Barones krijgt in september een nieuw bestuur waar de werkgroep mee gaat kennis maken. 
 
Adhoc werkgroep Transities: 

 Geen mededelingen. 
 
Adhoc werkgroep Kwaliteit: 

 Geen mededelingen. 
 
7. Tussenevaluatie signaalkaart 
Het voorstel spreekt voor zich en de eindevaluatie zal in december a.s. plaatsvinden. Het voorstel is om 
de procedure iets te wijzigen. Het eerste briefje is standaard, maar het tweede moet aangepast worden 
door de werkgroep op de inhoud. De signaalkaarten moeten vooral ingeburgerd worden bij de meitinkers. 
De werkgroep wil in januari 2015 een overleg plannen met de meitinkers om hierover te praten. Aan alle 
werkgroepen wordt het verzoek gedaan om zoveel mogelijk signaalkaarten af te geven. Het voorstel 
wordt akkoord bevonden. 
 
8. Rondvraag 

 3 leden zijn naar de commissie SAZA geweest van de presentatie over de integrale afweging en 
hebben een spoorboekje over de 3 decentralisaties meegekregen. 

 Afgelopen week stond de uitnodiging in de Heerenveense Courant over de inloopavonden Wmo. 

 De ambtelijk secretaris is afwezig van 7 juli tot en met 1 augustus 2014. 

 Er wordt een voorstel gedaan om de augustus vergadering af te sluiten met een drankje. 
 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur. 


