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Voorwoord  

Hierbij presenteren wij u het jaarplan 2022 van de Participatieraad Heerenveen.  

In 2021 hebben we geen jaarplan vastgesteld. Middenin in de Coronacrisis hadden wij ook te maken 

met digitale vergaderingen en overleggen en bijeenkomsten die niet zijn doorgegaan. Dat wil niet 

zeggen dat we in 2021 niets hebben gedaan. De werkgroepen zijn actief geweest en als Participatieraad 

hebben we verschillende adviezen gegeven aan de gemeente. We pakken de draad weer op voor 2022, 

maar hebben door Corona wel te maken met de nodige beperkingen. We hopen dan ook, net als de 

rest van Nederland, dat we in 2022 snel van de beperkende maatregelen af zijn en weer volop onze rol 

kunnen oppakken en uitvoeren. 

Ook in 2022 blijft de Participatieraad actief om de cijfers, de kwaliteitsgegevens, de resultaten van cliënt-

tevredenheidsonderzoeken en evaluaties te volgen en zo nodig van adviezen te voorzien. De 

samenwerking tussen gemeente en inwoners is essentieel om goede kwaliteit in de zorg en 

ondersteuning te krijgen. Door regelmatige feedback van inwoners kan de gemeente, door hiernaar 

goed te luisteren, de juiste kwaliteit realiseren.  

Het college van burgemeester en wethouders adviseren is voor ons als Participatieraad opnieuw een 

hele uitdaging. Onze werkwijze met werkgroepen met goede contacten in de Heerenveense 

samenleving vormt hiervoor een belangrijke basis. Voor de dagelijkse praktijk worden de ontwikkelingen 

in de woonservicezones gevolgd.  

De Participatieraad zal zich in 2022, zoveel en zo vaak als mogelijk is, proactief opstellen en meewerken 

aan een vlotte uitwerking van de voorliggende taken. De werkgroepen gaan met gerichte thema’s aan 

de slag mede om het college hierover ook blijvend ongevraagd advies te kunnen geven. Aan een goede 

monitoring van de gemeente op de nieuwe taken hecht de Participatieraad bijzondere waarde.  

In deze tijden van continueren en doorontwikkeling is een jaarplan een belangrijk houvast. Voor 2022 

hebben we een aantal speerpunten benoemd. Deze zijn uitgewerkt in algemene activiteiten en 

activiteiten die specifiek door de verschillende werkgroepen worden opgepakt.  

Hopelijk biedt het jaarplan 2022 u een helder beeld en kunnen ook onze samenwerkingspartners hier 

goed mee uit de voeten.  

Indien dit jaarplan aanleiding vormt voor vragen of opmerkingen of wilt u anderszins reageren dan kunt 

u ons mailen: participatieraad@heerenveen.nl, of bellen telefoonnummer 0513-617565.  

Namens de Participatieraad,  

Marianne de Wilde       Edwin Hoekstra  

Voorzitter                                                    Secretaris  
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Inleiding  

De opbouw van ons jaarplan bestaat uit de volgende onderdelen:  

- uitgangspunten  
- wat wil de Participatieraad bereiken - de werkwijze 
- activiteiten algemeen 
- activiteiten van de werkgroepen  

We zien een logische opbouw aan de hand van bovenstaande indeling, waarbij we beginnen met 

algemene uitgangspunten en eindigen met de specifieke activiteiten.  

Uitgangspunten  

De Participatieraad Heerenveen wil een proactieve adviesraad zijn. Ze stelt zich onafhankelijk en 
kritisch op en stelt de burger centraal. 
De Participatieraad gaat bij zijn advisering altijd uit van de vraag van de inwoners van Heerenveen en 
bekijkt in welke mate dit beleid ertoe bijdraagt dat alle inwoners van Heerenveen mee kunnen denken 
en meedoen in de Heerenveense samenleving. Daarnaast kijkt de Participatieraad kritisch of beleid 
bijdraagt aan de zelfredzaamheid van de inwoners.  

Wat we als Participatieraad doen en wat willen we bereiken in 2022 

Belangrijke organisatorische en inhoudelijke speerpunten zullen in 2022 zijn:    

 Aan de hand van gekozen thema’s gaan werkgroepen de dagelijkse praktijk onderzoeken en 

signalen verzamelen en hierover zo nodig een ongevraagd advies voorbereiden. 

 Doorgaan met het aanhalen en verstevigen van de contacten in de Heerenveense 

samenleving via de werkgroepen. De signalen die worden gegeven door inwoners en de 

maatschappelijke organisaties zijn van groot belang voor een goede advisering aan het 

college. Daarbij willen we voor een groter publiek meer zichtbaar zijn als Participatieraad, 

bijvoorbeeld via media en persberichten.  

 Extra stimulans voor het actief volgen van cijfers, kwaliteitsgegevens, resultaten van cliënt-

tevredenheidsonderzoeken en verbeterplannen en zo nodig op basis daarvan het college van 

adviezen voorzien. De samenwerking tussen gemeente en inwoners is essentieel om goede 

kwaliteit en ondersteuning te krijgen. Door regelmatige feedback van inwoners kan de 

gemeente, door hiernaar te luisteren, de juiste kwaliteit realiseren.  

 Extra stimulans om een ambitieuze Inclusieagenda met een breed draagvlak in de 

Heerenveense Samenleving te bereiken. Toegankelijkheid van voorzieningen moet voor elke 

burger zijn geborgd en integratie is een even belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen 

in onze samenleving.  

 De Participatieraad zal zorgdragen voor voldoende aanvullende instroom van nieuwe leden en 

zal blijvend aandacht besteden aan evaluatie en scholing van de raad zelf. In 2022 is er 

sprake van doorstroming vanwege aflopende zittingstermijnen. 

De werkwijze  

1. Het dagelijks bestuur (DB) ontvangt een actuele planning van beleidsontwikkeling. De 

werkgroepen onderhouden contact met betreffende beleidsambtenaren en maken de afspraak 

met de beleidsambtenaar wanneer de werkgroep betrokken kan worden om mee te denken. 

De werkgroepen onderhouden ook diverse contacten in de Heerenveense samenleving. 

2. Indien nodig, wordt er in een advies aan het college gevraagd de Participatieraad te 

informeren over de uitvoering van het beleid en de evaluatie.  

3. De afspraken met -en toezeggingen door- het college worden nauwkeurig gevolgd, en bij het 

niet nakomen ervan wordt direct actie ondernomen door het DB.  
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4. De indeling van de werkgroepen is als volgt:  

Werkgroep Jeugd  
Preventie-toegang-jeugdzorg, 

inkoop, huiselijk geweld, jeugd-ggz  

Baukje Elzinga (contactpersoon); 

Jolanda Jorna; Gosse Spiekhout, 

Hans Kingma; Marjon Voorzanger en 

Hans Janssen 

Werkgroep Ouderen  

Preventie-toegang, Soarch foar 

thús, dementie, eenzaamheid, 

mantelzorg, ggz, ouderenzorg 

Ankie Speel-Bakker en Iety Hullegie 

(contactpersonen); Jelle Roorda en 

Nico Smits, 

Werkgroep Meedoen en 

Voorzieningen (mensen 

met beperking)  

Preventie-toegang-voorzieningen, 

pgb, inkoop, onafhankelijke 

cliëntondersteuning, VN-verdrag, 

mantelzorg, vrijwilligerswerk, 

overige ggz- aangelegenheden  

Nico Smits (contactpersoon);Jolanda 

Jorna; Ankie Speel-Bakker; Baukje 

Elzinga en Iety Hullegie 

Werkgroep Werk en 

Inkomen 

(werkelozen/bijstand)  

Preventie-toegang-voorzieningen, 

armoede, schuldhulp, 

laaggeletterdheid,  

Hans Kingma (contactpersoon);  

Gosse Spiekhout; Edwin Hoekstra; 

Marjon Voorzanger en Hans Janssen 

Ad hoc Werkgroep 

Privacy in het Sociaal 

Domein  

(voorlopige) Regelgevingen m.b.t. 

het Sociaal Domein  

Baukje Elzinga (contactpersoon); Iety 

Hullegie; Ankie Speel-Bakker en Nico 

Smits  

Dagelijks bestuur  
Dagelijks bestuur en Bestuurlijk 

Overleg  

Marianne de Wilde (voorzitter),Baukje 

Elzinga (vicevoorzitter) en 

Edwin Hoekstra 

(secretaris/penningmeester)  

In principe is elk lid van de Participatieraad actief in 2 werkgroepen, waarbij het DB ook als werkgroep 

wordt beschouwd.  

Aangezien nieuwe wet en regelgeving soms meerdere terreinen van de WMO 2015, Jeugdwet of 

Participatiewet betreft, worden er soms ad-hoc werkgroepen samengesteld ter voorbereiding van 

adviezen.  

Activiteiten algemeen  

Voor een deel zijn er elk jaar terugkerende activiteiten door de kerntaken van de Participatieraad. 

Daarnaast worden er elk jaar ook nieuwe activiteiten ontplooid.  

5.1 Het vergroten van de beïnvloeding van het gemeentelijk beleid  

 Het college gevraagd en ongevraagd adviseren op alle relevante beleidsterreinen die 

bijdragen aan de participatie van de burger in de gemeente Heerenveen.  

 Tijdig meedenken bij de ambtelijke voorbereiding van beleid.  

 Publiciteit.  

 Het onderhouden van een goede relatie met het college en de ambtenaren.  

5.2 Toetsing van de uitvoering van het gemeentelijk beleid  

 Van belang is de vraag of de voorgenomen resultaten zijn behaald en welke maatschappelijke 

effecten, onder andere de mate van participatie, er zijn bereikt.  

 Zijn de resultaten onvoldoende, wordt er eventueel ongevraagd advies uitgebracht.  

 De voortgang c.q. toezeggingen van het college naar aanleiding van de adviezen van de 

Participatieraad worden bekeken en zo nodig besproken met de betreffende werkgroep.  
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 Er wordt gebruik gemaakt van monitoren, cliënt-tevredenheidsonderzoeken, benchmarks, 

jaarverslagen van klachtencommissies, beroep/bezwaarcommissie, sociaal team, informatie 

van de achterban via hun maatschappelijke organisaties, panels, rondetafelgesprekken etc..  

5.3 Actieve rol ten aanzien van de brede visie op het Sociale Domein  

 Bevorderen dat burgers en maatschappelijke organisaties in dorpen en wijken actief 

betrokken worden bij het opstellen en uitwerken van de visie.  

 Bevorderen dat zorg en ondersteuning conform wensen van de gebruikers worden 

georganiseerd, zodat zij eigen regie hebben en eigen keuzes kunnen maken.  

 Bevorderen dat instellingen en maatschappelijke organisaties gestimuleerd worden tijdig in te 

spelen op veranderingen en daarbij hun cliënten ook betrekken.  

 Bevorderen dat de gemeente de burgers tijdig informeert over veranderingen, zodat 

gebruikers ruime gelegenheid krijgen zich hierop voor te bereiden.  

 Contacten aanhalen met de inwoners en de maatschappelijke organisaties.  

5.4 De werkwijze van de Participatieraad verder activeren  

 Zorg dragen voor voldoende nieuwe leden met voldoende diversiteit.  

 De leden voorzien van juiste informatie en kennis en, waar nodig, verder scholen.  

 Gebruik maken van nieuwsbrieven om de bekendheid van de activiteiten van de      

 Participatieraad te vergroten.  

Werkwijze en specifieke activiteiten per werkgroep        

 

 Overkoepelende thema’s waar alle werkgroepen zich mee bezig houden zijn: 

 Preventie Wmo, Jeugd en Participatiewet – gebiedsgerichte aanpak 

 De jaarplannen worden aangepast aan de Beleidsagenda 2021/2022 waar de 

uitvoeringsplannen staan van de Integrale kadernota Sociaal Domein 

 

Jaarplan werkgroep Jeugd –Baukje Elzinga (contactpersoon), Jolanda Jorna, Gosse Spiekhout, 

Hans Kingma,  Hans Janssen en Marjon Voorzanger 

Vanuit de onderwerpen van o.a. de gemeentelijke beleidsagenda is gekozen voor de volgende punten 
Jaarplan werkgroep Jeugd 2022 
 

Actie Beoogd resultaat 

Preventie 

 

 

 

Preventie is een thema dat de werkgroep bij alle ontwikkelingen 

op het beleidsterrein jeugd wil betrekken. 

In gesprekken met de ambtenaren vragen naar de inzet van 

preventie en de behaalde resultaten. 

Jaarlijks 2 keer overleg met strategisch beleidsambtenaar Jeugd. 

Effect van de 

wachtlijstproblematiek 

In gesprek met organisaties en ouders die te maken hebben met 

de wachtlijstproblematiek. 

Verordening leerlingenvervoer 

Q1 2022 Advies 

Het leerlingenvervoer is een nieuw onderdeel voor de cluster 

jeugd. (Voorheen onder WMO). Bewaken van de voortgang door 

gesprekken met de beleidsambtenaar en informatie ophalen bij 

gebruikers. 

Verordening Jeugdhulp Gesprek met de beleidsambtenaar; 
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Q2/3 2022 Advies Signalen ophalen en adviseren. 

Cliëntervaringsonderzoek 

Jeugd 

Q3 2022 Informatief 

Gesprek met de beleidsambtenaar 

Bestuderen van de voorliggende stukken 

Informatie ophalen bij de doelgroep en adviseren 

Transformatieakkoord 

Jeugdhulp 

Wijze waarop Advies 

Overleg met strategisch beleidsambtenaar jeugd 

Contact met uitvoerende instellingen  

Advisering 

 

Jaarplan Werkgroep Ouderen – Ankie Speel-Bakker en Iety Hullegie (contactpersonen), Jelle 

Roorda en Nico Smits 

Actie Beoogd resultaat 

Informatie inwinnen t.a.v.de nota “Soarch foar 

thús”. Bij ambtenaren en bij werknemers van 

Caleidoscoop 

Aandacht voor vergrijzing. 

Zicht krijgen op de ontwikkeling van deze nota. 

Bij de gemeente en bij Caleidoscoop, de 

uitvoerders van deze woonvisie voor ouderen. 

Verzamelen relevante informatie 

Nagaan of Heerenveen “Dementievriendelijke  

gemeente” is. 

Door informatie halen bij ouderenbonden en 

verzorgingstehuizen. En bij HIT eventueel. 

Contact koepel ouderenbonden COSBO O.a. nagaan hoe het met de depressiviteit onder 

de ouderen (tijdens corona) is gesteld. 

Contact met VN panel HIT Informatie over inclusieagenda en over de 

schouwingen van HIT. Knelpunten. 

Bezoek Gemeenteraadvergaderingen, fysiek of 

online (tijdens corona). 

Informatie verzamelen over voor de werkgroep 

relevante onderwerpen. 

Volgen ontwikkelingen omtrent omgevingswet 

en de gem. visie hierbij. 

Nagaan of de gemeente woonvormen voor 

ouderen initieert en evt. begeleidt. 

Aandacht voor Eén tegen eenzaamheid.  Informatie verkrijgen bij ouderenbonden en bij 

de gemeente of de aanjager v/h project. 

In kaart brengen vrijwilligersbeleid v.w.b. de 

gepensioneerden. 

Nagaan hoe gemeente, Caleidoscoop en de 

ouderenbonden hierin staan 

Communicatie van de gemeente naar haar 

bevolking, o.a. voor hun project “Scoren op 

gezondheid”. 

Nagaan ouderenbeleid in het algemeen.  

Het ouderenbeleid n.a.v. het laatste onderzoek 

naar de woonbehoeften (van ouderen). 

Gevraagd (evt. ongevraagd) advies geven. Op 

de plannen / de visie hieromtrent. 

 

 

Bezoeken brengen aan instellingen /Bedrijven 

die met ouderen te maken hebben. 

 

Bevraging ambtenaren 
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Jaarplan werkgroep Meedoen en Voorzieningen  

Leden: Nico Smits (contactpersoon), Baukje Elzinga, Iety Hullegie, Ankie Speel en Jolanda 

Jorna 

Actie Beoogd resultaat 

Zorgboerderijen/dagbesteding bezoeken 

 

Zicht krijgen en houden op hoe de kwaliteit en 

veiligheid gewaarborgd is. 

Verordening Wmo  

 

Inzicht krijgen in de verdere ontwikkeling op het 

gebied van de Wmo m.b.t. gebiedsgerichte 

aanpak. Dit doen we door: 

● gesprek met de beleidsambtenaar 

● bestuderen van de voorliggende stukken 

● informatie ophalen m.b.t. huishoudelijke hulp 

en de eigen bijdrage vervoer. 

 

Uitvoeringsplan Preventie/inclusie Wmo Q1  Zicht krijgen op hoe de inclusie agenda in de 

praktijk gaat uitpakken. 

Uitvoeringsplan maatschappelijke ondersteuning 

en voorzieningen Wmo 

 

Verdiepen in het onderzoek van de 

Rekenkamercommissie over ervaringen in de 

bejegening van bijstandsgerechtigden. 

Gesprekken met betrokken partijen.  

Beschermd wonen 

 

Verder verdiepen in de materie o.b.v. het voeren 

van gesprekken met betrokkenen, zorgpartijen 

en betrokken organisaties. 

Relevante stukken bestuderen. 

Als gevolg van nieuw regeerakkoord en 

gemeenteraadsverkiezingen: mogelijke 

aanpassingen verordening en beleid  

 

Gesprekken met de beleidsambtenaar. 

Bestuderen van de voorliggende stukken. 

Volgen VNG m.b.t. uitkomsten huishoudelijke 

hulp. 

Cliëntervaringsonderzoek Wmo  

 

Opvragen klanttevredenheidsonderzoek en 

indien nodig een advies uitbrengen. 

 

Jaarplan Werkgroep Werk en Inkomen 

 

Leden: Hans Kingma (contactpersoon), Gosse Spiekhout, Edwin Hoekstra, Marjon Voorzanger 

en Hans Janssen 

 

Het jaarplan 2022 is mede gebaseerd op de beleidsagenda 2021 van het College van B&W van de 

gemeente Heerenveen.  Het is duidelijk dat er door de coronacrisis veel beleidszaken van 2020 naar 

2021 en vervolgens naar 2022 zijn doorgeschoven. We merken zeker nog de vertraging door corona 

en daarnaast specifieke aan deze crisis gerelateerde problemen. 
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Actie Beoogd resultaat 

Uitvoeren van kernactiviteit: het uitbrengen van 

preadviezen aan PRH op het gebied van Werk 

en Inkomen (W&I),re-integratie en participatie 

gevraagd en ongevraagd. 

Basis voor gedegen beraadslaging in PRH, 

wat tot afgewogen adviezen aan B&W 

leidt; met als resultaat: optimale invloed 

op gemeentebeleid in de door PRH 

voorgestane richting. 

Aanpak laaggeletterdheid in vervolg op 2020 en 

2021, met name daar waar het gaat om 

laaggeletterdheid en schulden. 

-monitoren beleid aanpak laaggeletterdheid; 

-advisering aan het college omtrent 

vermindering van laaggeletterdheid en 

vermindering aantal laaggeletterden. 

Onderhouden contact met organisaties in 

de gemeente actief op het terrein van 

onderhavige werkgroep. De werkgroep zet zich 

actief in om in gesprek te komen en blijven met 

direct betrokkenen. De werkgroep zal de eerder 

proactieve ingezette weg met betrekking tot 

extra aandacht besteden aan mensen met 

schulden en de schuldhulpverlening voortzetten. 

Specifiek aandacht voor armoede onder 

jongeren en ouderen. 

- Contact in brede zin met personen die onder 

de Participatiewet vallen, belangenbehartigers 

en andere relevante organisaties; 

- Informaties inwinnen bij direct betrokkenen 

omtrent de in de praktijk ervaren gevolgen van 

de Participatiewet; 

- Op de hoogte gehouden worden van 

ondervonden knelpunten van 

schuldhulpverlening; 

- Informatie verkrijgen van betrokkenen t.a.v. 

knelpunten armoedebestrijding; 

- Bekendheid PRH bij doelgroepen en 

organisaties; 

- Vroegsignalering 

Noodzakelijk overleg met ambtenaren over 

voortgang en ontwikkeling op het gebied van de 

werkgroep. Het volgen van de voorbereidingen 

met het oog op het invoeren van nieuwe wetten. 

- Tijdig op de hoogte zijn van nieuwe 

ontwikkelingen; 

- Betrokken worden en blijven gedachtevorming; 

- Inbreng in planvorming; 

- Bijdragen aan evaluatie van maatregelen en 

ontwikkeling van beleid; 

- Pact om meer mensen aan het werk te krijgen; 

- Doorontwikkeling aanpak preventieplan; 

- betrokken bij invoering Wet Inburgering. 

Tijdig betrokken worden bij gedachte- en 

planvorming nieuwe ontwikkelingen betreffende 

de Collectieve Verzekering en de Heerenveen 

Zorgt Regeling. 

Optimaal invloed uitoefenen op de nieuwe 

ontwikkelingen ten aanzien van zorgkosten voor 

mensen met een laag inkomen, hierop 

aansluitend een weloverwogen advies aan het 

College uitbrengen. Hierbij ook de problemen 

rond het eigen risico inbrengen. 

In vervolg op voorgaande jaren, zal er ook dit 

jaar gelet worden of de cijfers/gegevens en de 

conclusies die uit de cijfers/gegevens getrokken 

worden overeenkomen met de beoogde 

doelstellingen. 

- Kritisch volgen en signaleren van knelpunten 

die volgen uit de cijfers/gegevens; 

- kritisch volgen welke stappen er ondernomen 

worden naar aanleiding van de conclusies van 

de verkregen cijfers/gegevens 

Naar aanleiding van de beleidsagenda 21/22 

van het College van B&W hebben we aandacht 

voor de aanpak aanbevelingen uit het 

rekenkamercommissie rapport bejegening en 

terugvordering.  

We adviseren het College over de voorgenomen 

aanpak. Dit staat in het eerste kwartaal van 

2022 in ons programma. 

Daarnaast zullen we het initiatief nemen om in 

contact te komen met uitkeringsgerechtigden om 
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hun ervaringen met bejegening mee te nemen in 

ons advies. 

Wij hebben in november 2021 geadviseerd over 

het uitvoeringsplan wet inburgering. Omdat 

hierin veel zaken nog niet definitief zijn geregeld 

staat dit ook in onze agenda voor 2022. 

We adviseren het College over de 

ontwikkelingen rond de uitvoering van de wet 

Inburgering in de loop van 2022. 

 

 


