
 
 

Verslag van de openbare vergadering participatieraad gehouden op 

16 juni 2016 in kamer 13 van het gemeentehuis te Heerenveen. 

 

Aanwezig: mevrouw Dommerholt (vz); mevrouw Telgen (vice-vz); de heer Kleinhesselink 

mevrouw Van Boetzelaer; de heer Smits; de heer Mintjes en de heer Dommershuijzen 

 

Afwezig: de heer Sixma; de heer Blank; mevrouw Plantinga; mevrouw Cuperus en 

mevrouw Aandewiel. 

 

Verslag: mevrouw Van Dam 

   

 

 

1. Opening 

Mevrouw Dommerholt opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op 

de laatste vergadering voor de zomervakantie.  

 

2. Verslag van 19 mei  

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

Geen bijzonderheden. 

 

4 . Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 Tijdens het bestuurlijk overleg met het college van b&w op 25 mei jl. er is kort 

stilgestaan over de advisering van de adviezen. Ook hebben we aangegeven dat 

de Participatieraad tijdens de laatste vergadering de financiële monitoring 

besproken heeft. Drie belangrijke thema’s zijn wat ons betreft preventie; de 

stapeling van bijdragen en de werkgelegenheidstimulering. Dit zijn ook de thema’s 

die het college een warm hart toedragen. In de perspectiefnota die volgende week 

behandeld zal worden zijn al een aantal maatregelen aangekondigd. Zo zal er een 

nieuwe vorm van huishoudelijke hulp komen voor mensen met meer dan 4 uren 

hulp; collectieve ziektekostenverzekering voor bepaalde groepen mensen; 

inkomensondersteuning en werkgelegenheidsonderzoeken. Dit zou kunnen 

betekenen dat er nog veel adviesaanvragen zullen komen. De voorzitter merkt op 

dat wanneer het adviezen voor werkroep 4/5 en 6 betreffen de werkgroepen deze 

zullen moeten voorbereiden zodat deze in de eerstvolgende vergadering 

behandeld kunnen worden.   

 Betreffende de huishoudelijke hulp heeft de centrale raad van beroep een 

uitspraak gedaan. Op dit moment is nog niet geheel duidelijk hoe deze uitpakt 

voor de gemeente Heerenveen. Het db heeft het college geadviseerd om het 

advies dat de Participatieraad hierover heeft gegeven voor te leggen aan de 

gemeenteraad.  

 Het college zal naar aanleiding van een brief die de Cosbo heeft gestuurd het 

bestuur uitnodigen voor een gesprek. 

 

 

 



5. Mededelingen van de werkgroepen 

Werkgroep 1 Sociale Samenhang, Leefbaarheid, Jeugd en Ouderen 

 Naar aanleiding van het mogelijk plaatsen van een benzinestation in de nabijheid 

van de brede school in Akkrum heerst er veel onrust. De werkgroep heeft nog 

overleg met plaatselijk belang.  

 Er is een gesprek geweest met de manager van Caleidoscoop en de 

toezichthouder jongerenwerkers.  

 Ook heeft de werkgroep overleg gehad met de heren Sloothaak en Kuipers 

betreffende het hoofdstuk “soarch foar thûs” in de Woonvisie Heerenveen 2016-

2020. De ouderen en de statushouders zijn wel in beeld maar de kwetsbaren 

(nog) niet. In aansluiting hierop heeft men ook contact gehad met 

vertegenwoordigers van de Huurders Belangen Vereniging. Het bestuur deelt de 

visie van de werkgroep voor wat betreft de voorzieningen van de zwakkeren.  

 In de laatste werkgroepbijeenkomst zijn de heren Van der Korf en 

Dommershuijzen wegens het beëindigen van het lidmaatschap feestelijk 

uitgezwaaid.  

 

Werkgroep 2 Info, Advies en Cliëntondersteuning 

 Men is druk bezig met de onderzoeksopdracht voor de studenten die de sociale 

kaart in Heerenveen in beeld zullen brengen. Wordt de doelstelling van de website 

HeerenveenHelpt! bijvoorbeeld gehaald? De start van dit onderzoek is in 

september. 

 Er zal een bezoek worden gebracht aan Comfort Zorg en Aardema Zorg. Is men 

regieaanbieder of basiszorgaanbieder?  

 Men heeft de indruk dat de samenwerking binnen het wijkcentrum de Kempenaer 

(Heerenveen midden) goed verloopt. Men weet elkaar goed te vinden. Het signaal 

komt binnen dat oudere mensen die met hypotheeklasten zitten en met zorg te 

maken hebben financieel in de problemen komen. Men komt dan niet in 

aanmerking voor huishoudelijke hulp. Nieuwe klanten krijgen te maken met een 

inkomenstoets (stapeling van kosten). 

 Er is een afvaardiging aanwezig geweest bij de bijeenkomst met zorgaanbieders 

over inkoop welke door de gemeente was georganiseerd. 

  

Werkgroep 3 Mantelzorg en Vrijwilligerswerkbeleid.  

 De vertegenwoordiger is aanwezig geweest bij het gesprek dat werkgroep 6 had 

met leden van de Barones. Het was een goed gesprek en men heeft een goede 

indruk gekregen. De Barones ziet graag dat er middelen beschikbaar komen voor 

een vaste coördinator.   

 Het vrijwilligerswerk van de budgetmaatjes steekt goed in elkaar (kennis; 

ondersteuning; aantallen).  

 

Werkgroep 4/5  Meedoen en Voorzieningen 

 De vertegenwoordigers van de werkgroep zijn aanwezig geweest bij een informele 

bijeenkomst over de aanbesteding Wmo-hulpmiddelen. Men heeft aandacht 

gevraagd voor prijs-kwaliteit verhouding. De gunning staat nu op tendernet en de 

inschrijving loopt tot augustus. 

 Ook heeft men de presentatie bijgewoond waar de uitkomsten van het onderzoek 

naar gemeentelijk ‘sportaccommodatiebeleid’ werden gepresenteerd. Van de 62 

Heerenveense sportverenigingen hebben 29 de enquête teruggestuurd.   

 De heer Dommershuijzen is, vanwege het beëindigen van zijn lidmaatschap, door 

de werkgroep uitgezwaaid.  

 

Werkgroep 6 Werk en Inkomen 

 Een afvaardiging van de werkgroep heeft een gesprek gehad met vrijwilligers van 

de Barones. Men heeft de indruk dat de afdeling Wimo makkelijk doorverwijst 

naar de Barones. De Barones zou meer een onafhankelijke adviesrol moeten 

hebben. Men heeft moeite om de rol van adviseur en hulpverlener te scheiden.  



De rol van een vaste coördinator, waar men erg behoefte aan heeft, zou kunnen 

zijn om dit meer te bewaken. Ook de digitalisering is een probleem, een belangrijk 

aandachtspunt. De bijscholingen van de Fsu worden als zeer nuttig ervaren en 

kunnen niet gemist worden.  

 De budgetmaatjes worden niet alleen voor sociaal zwakkeren ingezet. Het kan zijn 

dat bij een plotseling overlijden van een partner dit voor de achterblijvende 

partner financiële problemen oplevert. Ook dan zijn de budgetmaatjes in beeld. 

 

Ad-hoc werkgroep kwaliteit 

 Het vertrekkende lid zal de lopende werkzaamheden overdragen. 

 

Ad-hoc werkgroep AZC  

 Op 8 juni jl. was de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep. De 

bestuursovereenkomst is getekend maar het wachten is op het ondertekenen van 

de huurovereenkomst. Het grote struikelblok zijn de financiën, hierdoor loopt de 

procesgang vertraging op. Het is de grote vraag of  het azc in december gereed 

zal zijn. 

 

6a Ongevraagd advies doven en slechthorenden 

Naar aanleiding van de presentatie van Hoor Friesland in de vorige vergadering heeft de 

werkgroep een ongevraagd conceptadvies opgesteld. Na een nadere toelichting stemmen 

de aanwezigen in met het voorstel en zal het advies verstuurd worden aan het college 

van b&w. 

 

6a plus Toegankelijkheid  

Met ingang van 1 september zullen twee leden, wanneer het lidmaatschap van de 

Participatieraad voor hen eindigt, zich inzetten om de toegankelijkheid voor mensen met 

een beperking de komende jaren te bevorderen. Dit alles heeft te maken met de 

ratificatie van de Tweede Kamer van het VN-verdrag waarbij de rechten van personen 

met een beperking zijn vastgelegd. Dit is een burgerinitiatief waarbij meerdere mensen 

zich kunnen aansluiten. Wat beiden voor ogen hebben is dat het vooral een doe-club 

moet zijn. De aanwezigen wensen hen veel succes met hun werkzaamheden. 

 

Het VN-verdrag legt de rechten van personen met een beperking vast. Zoals het recht 

om niet gediscrimineerd te worden, het recht op onderwijs en het recht om zelf besluiten 

te nemen. Als het verdrag in werking treedt, is de overheid verplicht maatregelen te 

nemen die er voor zorgen dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk aan de 

samenleving kunnen deelnemen. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 

chronische ziekte (Wgbh/cz), die tegelijk met de goedkeuring van het verdrag aangepast 

wordt, speelt een belangrijke rol. Die wet bepaalt dat mensen niet langer wegens hun 

beperking geweigerd mogen worden in openbare gelegenheden zoals winkels, theaters 

en cafés. Ook moeten bedrijven vanaf 2017 zorgen voor een toegankelijkheid van hun 

gebouwen en voorzieningen zoals websites, zodat mensen met een beperking van de 

aangeboden diensten gebruik kunnen maken. Een meerderheid van de partijen in de 

Kamer hebben een amendement voor deze algemene verplichting ondersteund.  

 

6b. Voordracht nieuwe leden 

 De afgelopen periode zijn er nog met twee sollicitanten gesprekken gevoerd. Na 

overleg met de aanwezigen zal één persoon worden voorgedragen. Deze zal met 

een doventolk moeten functioneren zowel tijdens de reguliere vergaderingen als 

met de werkgroepvergaderingen en de gesprekken met ambtenaren. Wegens 

mogelijke belangenverstrengeling zal de tweede sollicitant niet in portefeuille 

worden gehouden. De voorzitter zal de kandidaat telefonisch op de hoogte 

brengen. 

 Op 24 augustus en 2 september is er een introductieprogramma voor de 6 nieuwe 

leden.  



 Ook zal een teambuilding worden georganiseerd. Deze zal in het teken staan van 

kennismaken en indeling van de werkgroepen.  

 29 augustus zal er informeel afscheid worden genomen van de leden waar het 

lidmaatschap van eindigt. 

 30 augustus staat in het teken van formeel afscheid nemen en de officiële 

installatie van de nieuwe leden. Hierbij is een afvaardiging van het college van 

b&w aanwezig. 

 

7. Rondvraag 

 De heer van der Korf, wiens lidmaatschap eindigt, gaat voor één dag in de week 

praktijklessen verzorgen aan de mr. Duisterhoutschool. 

 De afwezigheid van leden valt de heer Smits op. Hij adviseert het db om met deze 

personen in gesprek te gaan. 

 De heer Dommershuijzen leest een gedicht voor uit de bundel dat hij als 

afscheidscadeau van de werkgroep heeft ontvangen. 

 De heer Kleinhesselink meldt dat hij, vanuit zijn functie als voorzitter van het 

aanloophuis, naar aanleiding van overlast een mail heeft gestuurd naar de 

meitinker. De dag daarop was alles al geregeld. Dit werd als zeer positief ervaren. 

 De voorzitter geeft de vakantieplanning door. 

 Er zal bij mevrouw Aandewiel een bloemetje worden bezorgd. 

 23 juni a.s. zal de perspectiefnota in de gemeenteraadsvergadering worden 

behandeld. De voorzitter zal hierbij aanwezig zijn. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21.55 uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis en een 

goede vakantieperiode. 

 

 

 


