
 

  
Verslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op 

15 februari 2018 gemeentehuis te Heerenveen. 

 

Aanwezig:  mevrouw Dommerholt (vz); mevrouw Plantinga (v-vz); de heer 

Kleinhesselink (secr); de heer Mintjes; de heer Sixma; mevrouw Jorna; de 

heer Roorda; mevrouw Aandewiel; de heer Noordenbos; mevrouw Cuperus 

en de heer Spiekhout 

Afwezig:  de heer Van der Wal; de heer De Jong en de heer Wassenaar 

Verslag:  mevrouw Van Dam  

_______________________________________________________________________ 

1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor de heer 

Sloothaak.  

 

2. Toelichting monitor sociaal domein 

De heer Sloothaak geeft toelichting op de monitor sociaal domein en beantwoord vragen. 

2017 was een uitvoeringsjaar. In 2018 wordt het beleid voor de komende jaren weer 

voorbereid. Als tip wordt nog meegegeven ook de strekking van de ingediende klachten 

te vermelden. Evenals het aantal mensen met bezwaar en beroep en de strekking ervan. 

De voorzitter dankt de heer Sloothaak voor zijn inbreng en wenst hem wel thuis. Hierna 

verlaat de heer Sloothaak de vergadering.  

 

3. Verslag en actiepunten van 18 januari 2018  

Het verslag is akkoord en wordt vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt bijgewerkt. 

 

4. Ingekomen en uitgaande stukken   

De lijst met ingekomen stukken wordt doorgenomen. Het ‘Cliëntervaringsonderzoek 

Jeugd’ en de visie op de opdracht van het team Jeugd&Gezin ‘Sa sjogge wy dat’ worden 

voor kennisgeving aangenomen. 

 

5. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

1. Op 25 januari was het bestuurlijk overleg met de wethouders Van der Laan; 

Zoetendal en Broekhuizen en mevrouw Mulder. Er is gevraagd naar de reactie van 

het college op het rekenkameronderzoek Wmo. De rekenkamer is een orgaan ten 

behoeve van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het college niet om een 

reactie gevraagd. Dit is per gemeente verschillend. De Participatieraad heeft een 

relatie met het college van BenW. Er is aangegeven dat mocht er nog een reactie 

van het college komen, ook op het rekenkameronderzoek naar de Jeugd, dan wil 

de Participatieraad deze graag ontvangen. 

2. Op 25 januari had de commissie Saza naar aanleiding van het Rekenkamer 

onderzoek een bijeenkomst georganiseerd. De avond stond in het teken van het 

sociaal domein. De voorzitter is hier naar toe geweest en heeft aangegeven dat 



het belangrijk is dat cliënten zelf de regie en keuzevrijheid houden om invulling 

aan zijn of haar leven te geven. Dit is verwoord in de visie van de Participatieraad. 

Een mooi voorbeeld hiervan is de cliënttevredenheid over het Wmo-vervoer 

waarbij men zelf een gecontracteerde vervoerder kan kiezen.  

3. Op 8 februari 2018 is er overleg geweest tussen het hoofd samenlevingszaken en 

tevens waarnemend hoofd afdeling Wimo, mevrouw Mulder. Het heeft 

geresulteerd in de nieuwe Beleidsagenda welke tijdens deze vergadering wordt 

uitgedeeld. 

4. Er is overleg geweest met de gemeente om een gezamenlijke contactbijeenkomst 

te organiseren waarbij is voorgesteld om een bepaalde groep cliënten uit te 

nodigen. Er kan gedacht worden aan de groep die gebruik maakt van de 

Himmelsjek en Gestructureerd Huishouden. Het voorstel zal nader worden 

uitgewerkt. In eerste instantie wordt gedacht aan een middag- en een 

avondsessie. Op 26 februari is er vervolgoverleg en de heer Mintjes gaat mee. 

5. Op 12 februari was het dagelijks bestuur vertegenwoordigd op de informatiemarkt 

voor kandidaat raadsleden welke op initiatief van de griffie in het gemeentehuis 

werd georganiseerd. 

6. De voorzitter en de vicevoorzitter zijn vanmorgen aanwezig geweest bij de 

Startbijeenkomst Netwerk Sociaal Domein Fryslân. Het was een goede 

bijeenkomst. De werkgroepen zijn ingedeeld en de vier thema’s voor 2018 zijn: 

 Onafhankelijke cliëntondersteuning 

 Kwetsbare Jeugd 

 Contacten achterban – hoe bereik je die? 

 VN-verdrag 

 

6. Mededelingen van de werkgroepen 

 

Werkgroep 1- Sociale samenhang en leefbaarheid 

 Er is overleg geweest met mevrouw Westra van de gemeente over een tweetal 

toegestuurde stukken. Een goed en helder gesprek. Zij zal dit intern 

terugkoppelen en de werkgroep zal dit volgen. 

 In de werkgroepvergadering is teruggeblikt op de teambuilding, men heeft het als 

een inspirerende dag ervaren. Ook is de monitor sociaal domein nog besproken. 

 

Werkgroep 2 – info, advies en cliëntondersteuning (toegang)  

 De leden zijn wel bijeen geweest maar hebben geen verdere acties ondernomen. 

 

Werkgroep 3 – mantelzorg en vrijwilligers 

 De werkgroep heeft niet vergaderd. 

 

Werkgroep 4/5 – meedoen en voorzieningen 

 De leden hebben samen met werkgroep 6 een gesprek gehad met de voorzitter 

van de cliëntenraad van Caparis. 

 Ook kijkt de werkgroep met een goed gevoel terug op de teambuilding.  

 De leden zullen nog meer onderzoek doen naar de belangenvereniging Hoor 

Friesland. In een vorige vergadering is aan de orde geweest dat deze vereniging 

wellicht gaat verdwijnen als de subsidie van de provincie wordt stopgezet. 

 De werkgroep HiT heeft haar jaarverslag gereed en zal binnenkort in de 

werkgroepvergadering aansluiten om een en ander toe te lichten. 



 Een afvaardiging heeft naar aanleiding van de cliëntencontactbijeenkomst een 

werkbezoek gebracht aan Puerleveninstijl in Gorredijk. Puer biedt zorg aan jeugd 

en volwassenen met dagbesteding; werk- en leertrajecten; (re)ïntegratie; wonen 

etc. De doelgroep is mensen met een beperking ten opzichte van de 

arbeidsmarkt, sociale leef- en woonomgeving. 

 Ook is de toneelvoorstelling Holstmeer bezocht. Een confronterend en meeslepend 

drieluik, gespeeld door de meiden van Fier! en de gedetineerden van de 

Leeuwarder gevangenis. 

 

Werkgroep 6 – werk en inkomen 

 Er is samen met een afvaardiging van werkgroep 4/5 een gesprek geweest met de 

voorzitter van de cliëntenraad van Caparis. Deze groep mensen moet wel in beeld 

blijven en ze blijven de aandacht houden van de werkgroepleden. 

 De regiegroep Armoede is bezocht. Diverse onderwerpen zijn aan de orde 

gekomen waaronder de stand van zaken met betrekking tot het fietsersplan; 

collectieve zorg (een aanwas van 60%);in de wijk de Greiden loopt een pilot met 

betrekking tot vroegsignalering van betalingsachterstanden en ook was iemand 

van de Belastingdienst aanwezig om meer te vertellen over toeslagen. 

 SC Heerenveen heeft een pilot lopen om mensen aan betaald werk te krijgen. Dit 

project zal nog bezocht worden. 

 

7.Ongevraagd advies evaluatie beleid sociaal domein 

De aanwezigen stemmen na een paar redactionele aanpassingen in met het ongevraagde 

advies.  
    

8.Benoeming secretaris/penningmeester 

De leden gaan akkoord met de benoeming van de heer Dick Kleinhesselink tot 

secretaris/penningmeester van de Participatieraad tot 1 januari 2020. 

   

9.Voortel nieuwe werkgroepenindeling  

Mede op basis van de uitkomsten van de teambuilding wordt voorgesteld om te komen 

tot een nieuwe werkgroepindeling. Doel is om de adviestaak beter te benutten. Het 

voorstel betreft vier nieuwe werkgroepen met als doelgroepen Jeugd; Ouderen; Meedoen 

en Voorzieningen en Werk en Inkomen. Ook zullen voor de 6 woonservicezones duo’s 

worden gevormd met als taak informatie bijhouden van wat er in de wijken en dorpen 

speelt en signalen ophalen. Het actief instellen (en stoppen) van tijdelijke themagroepen 

uit de diverse werkgroepen als bijvoorbeeld de Beleidagenda dit aangeeft.   

De aanwezigen zijn akkoord met het voorstel en de leden worden verdeeld over de 

werkgroepen en woonservicezones.  

 

10. Beleidsagenda 

Aan de hand van de net uitgedeelde Beleidsagenda wordt deze doorgenomen. Naar 

aanleiding hiervan zullen de Jaarplannen voor 1 april a.s. ingeleverd moeten worden. 

 

10.Rondvraag 

Naar aanleiding van de Beleidsagenda bevreemdt het de heer Roorda dat het 

collegevoorstel Aangepast Sporten niet ter informatie aan de Participatieraad wordt 

gestuurd. Dit zal nagevraagd worden. 

 

11.Sluiting 

Om 21.52 sluit de voorzitter de vergadering.  


