Verslag van de vergadering van de Participatieraad van
15 april 2021
Aanwezig:

de heer P.H.M. Oosterhagen (vz)); mevrouw Plantinga (vice vz); de heer
Hoekstra (secr.); de heer Wassenaar; de heer Roorda; de heer Smits; de
heer Janssen; mevrouw Speel-Bakker; de heer Spiekhout; de heer Kingma;
mevrouw Hullegie en mevrouw Elzinga

Afwezig:

mevrouw Aandewiel; mevrouw Jorna en mevrouw Voorzanger

Verslag:

mevrouw Van Dam (ambt. secr.)

_______________________________________________________________________
1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter opent de digitale vergadering en heet allen van harte welkom. Bericht van
verhindering van de leden mevrouw Aandewiel, mevrouw Jorna en mevrouw Voorzanger.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag en actiepuntenlijst van 18 maart 2021
Het verslag is akkoord en de actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.
Naar aanleiding van het verslag merkt de heer Smits op dat nu besloten is dat de
teambuilding naar september wordt verplaatst hij graag ziet dat het onderwerp interactieve
Nieuwsflits in de eerstvolgende vergadering nogmaals wordt geagendeerd. De aanwezigen
stemmen hiermee in en de ambtelijk secretaris zal de mail van de heer Smits nogmaals
versturen naar de leden.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
- Besloten is om de teambuilding te verplaatsen naar september. We gaan ervan uit
dat dit dan fysiek kan plaatsvinden. Een datumprikker zal worden rondgestuurd.
- Het dagelijks bestuur heeft tussentijds geëvalueerd over de rol en invulling van de
voorzittersfunctie. Conclusie is dat het vooral vanwege corona met daarbij het
digitale vergaderen lastig is om goed feeling te krijgen. We hopen dat we zo snel
mogelijk weer fysiek bij elkaar kunnen komen.
5. Mededelingen van de werkgroepen
Meedoen en Voorzieningen
- De werkgroep gaat de dagbestedingen in de gemeente via de mail met een aantal
vragen benaderen om zo te horen hoe men in deze coronatijd contact onderhoudt
met de cliënten. Afhankelijk van de respons gaan de leden mogelijk telefonisch
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contact zoeken. De werkgroep Werk&Inkomen heeft dit ook op deze manier
gedaan en om dubbelingen te voorkomen zal de werkgroep contact zoeken met
de contactpersoon de heer Kingma.
Afgelopen december is er een gesprek geweest met de contactpersoon van de
gemeente inzake de klachtencommissie. De planning was dat in het eerste
kwartaal een ongevraagd advies geschreven zou worden. Naderhand is er overleg
geweest en daar kwam uit naar voren dat dit doorgeschoven zou gaan worden.
Gevraagd zal worden aan betrokken ambtenaar wat de status is op dit moment.
Voor wat de uitvoering van het Jaarplan betreft is het wachten op de stukken van
de ambtenaren.
Het verslag van de tekentafelsessie Beschermd Wonen is ontvangen met daarbij
een overzicht van de opbrengst en het vervolg.
De afspraak inzake de aanbesteding Wmo-vervoer is verplaatst van juli naar
september.

Ouderen
- De werkgroep heeft binnenkort een afspraak met Caleidoscoop onder andere over
mantelzorg.
- De werkgroep heeft zich bezig gehouden met het Jaarplan.
- Tijdens de werkgroep vergadering heeft de heer Wassenaar aangegeven zijn
lidmaatschap na afloop van zijn eerste termijn niet te verlengen. De werkgroep zal
een nieuw contactpersoon inwerken.
Werk&Inkomen
- Reactie op advies beleidsregels giften
De reactie van het college op het uitgebrachte advies is uitgebreid en vrij
concreet. De werkgroep is uitgenodigd om deel te nemen aan de klankbordgroep
communicatie maar ziet hier vanaf omdat er dan niet meer onafhankelijk
geadviseerd kan worden. De werkgroep wil wel graag een reactie geven op het
communicatieplan zodra dit gereed is. Op de specifieke vragen die de werkgroep
heeft wordt concreet antwoord gegeven.
-

Reactie op advies Schulden, laaggeletterdheid en armoede (SLA)
De reactie van het college op het gevraagde advies vindt men erg algemeen en
vaag. Een voorbeeld hiervan is de monitoring, er wordt niet aangegeven hoe
gemonitord wordt. Ook voor wat betreft de problematiek bij jongeren wordt
weinig concreets voorgesteld. Naar aanleiding van deze reactie heeft de
werkgroep binnenkort een afspraak met mevrouw Van Dun en Slaterus.

-

Signalen uit de samenleving
Positief is de reactie op de vraag over de situatie bij ondernemers door de corona.
Het lijkt erop dat de gemeente wel vinger aan de pols houdt. Wij houden onze
zorgen over de achterstand bij de jeugd in sociaal zwakkere milieus. Sommige
kinderen blijken al maanden niet naar school te gaan. De achterstand bij deze
groep wordt zo alleen maar groter. Wij stellen voor dat de werkgroep Jeugd dit
verder aankaart bij de gemeente.

Jeugd
- Een afvaardiging van de werkgroep heeft een gesprek gehad met mevrouw
Dawson en de heer Tuller van het cluster Jeugd (opvoeden en opgroeien). Men wil
graag weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de planning, wat de
gemeente extra doet voor de Jeugd in deze coronatijd en hoe de gemeente
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omgaat met de aanbesteding van SDF.
Een prettig gesprek waarbij aangegeven werd dat men graag ziet dat de
Participatieraad vooral blijft signaleren en dat de inwoners met vragen bij de
gemeente terecht kan.
Voor wat betreft de aanbesteding is er geen rol weggelegd voor de Participatieraad.
Gemeente Leeuwarden is portefeuillehouder en heeft hierin het mandaat. De
contracten worden voor een periode van vier jaar afgesloten. Bijsturen van eigen
gemeente kan alleen vóór de aanbesteding. De integrale aanpak van het sociaal
domein ligt wel bij de gemeente. Aangegeven werd dat de praktijkondersteuner bij
de huisarts goed werkt. De wachttijden voor de jeugdzorg zijn geïnventariseerd en
er waren zo’n 2 à 3 probleemgevallen.
6. Mededelingen van de wijkduo’s
Geen mededelingen.
11. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
12. Sluiting
Om 21.25 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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