Verslag van de vergadering van de Participatieraad van
17 december 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:

mevrouw Aandewiel

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 op deze laatste
vergadering van dit bewogen jaar.
Mevrouw Aandewiel is vanwege persoonlijke omstandigheden niet aanwezig.
Het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau ‘Sociaal Domein op koers’? is ter
achtergrondinformatie in de vergaderbundel meegestuurd. Het is aan de werkgroepen om
hier eventueel actie op te ondernemen.
2. Verslag en actiepuntenlijst van 15 oktober 2020
Aan het verslag van 19 november wordt bij punt 4 werkgroep Meedoen en Voorzieningen
toegevoegd dat er door het web team niet alleen een toelichting is gegeven maar dat ook
actieve inbreng van de Participatieraad wordt gevraagd. Hieraan nemen leden uit twee
werkgroepen deel.
Punt 6 mededelingen van de wijkduo’s wordt gelezen PKN gemeente Aldeboarn.
Hierna wordt het verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag merkt de heer Hoekstra op dat de onderwerpen
laaggeletterdheid en inclusieagenda bij de werkgroep Jeugd staat. Afgesproken wordt dat
laaggeletterdheid bij de werkgroep Werk en Inkomen thuishoren. Later tijdens de
vergadering zal het conceptadvies worden behandeld.
Mevrouw Plantinga meldt dat de Participatieraad eerder in 2019 een advies heeft
geschreven over de Inclusieagenda. Naar aanleiding hiervan heeft de wethouder een
gesprek gehad met het dagelijks bestuur. De insteek is nu integraal en dat betekent dat
dit onderwerp in alle werkgroepen op de agenda kan.
De actielijst wordt aangepast. Het werkbezoek aan Caleidoscoop is verplaatst naar
januari.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
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4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 Op 2 december heeft het DB een afspraak gehad met het hoofd van de afdeling MO
mevrouw Van Belkum en de strategisch beleidsadviseur Wmo de heer Engelsma.
Een open en constructief gesprek. Uit dit gesprek kwam naar voren dat veel
dienstverlening ondanks Corona is doorgegaan. Er is veel werk verzet door onder
andere de meitinkers. Het lijkt er op dit moment op dat een stuwmeer aan
aanvragen is afgewend. Er was en is veel en goed contact met Caleidoscoop en de
preventieteams. Mevrouw Van Belkum gaf te kennen grote waardering te hebben
voor de afdeling MO. Het DB heeft laten weten dat uit de tussenevaluatie is gebleken
dat de communicatie beter gaat. De afspraak is dat er meer contact zal zijn tussen
de ambtenaren en de leden van de Participatieraad.
 Stand van zaken preventie – de uitvoeringsplannen eenzaamheid en gezondheid
zijn lastig op te starten tijdens deze Coronaperiode.
 Mevrouw Van Belkum gaf aan dat de gemeente in financieel in zwaar weer verkeerd.
 Vanwege de Coronaperiode heeft de Beleidsagenda vertraging opgelopen. De
agenda zal worden aangepast.
 De gemeente gaat op verzoek van het DB meewerken aan een workshop
bestuurlijke scholing. Hoe en wanneer dit plaats gaat vinden is op dit moment nog
niet te zeggen.
 Op 8 december vond het bestuurlijk overleg plaats. Dit stond vooral in het teken
van kennismaking vanwege een nieuwe wethouder en een nieuwe voorzitter.
5. Mededelingen van de werkgroepen
Jeugd
 De werkgroep leden hebben kennis gemaakt met een afvaardiging van het cluster
Jeugd. Afgesproken is om op regelmatige basis met elkaar af te spreken zodat de
informatievoorziening actueel en volledig is.
 Uit de presentatie die mevrouw Dawson gaf blijkt dat de gemeente een tekort heeft
op de begroting voor de Jeugdzorg. Dit wordt vooral veroorzaakt door een grotere
instroom dan voorzien. De gemeente Heerenveen heeft hier weinig invloed op
omdat men maar voor 35% verantwoordelijk is voor de doorverwijzingen naar
Jeugdzorg. Besluitvorming vindt plaats binnen het Sociaal Domein Fryslân (SDF)
waaraan de 18 gemeenten in Friesland deelnemen.
 Door het inzetten van Praktijkondersteuners Jeugd bij huisartsenposten (POH) wil
men proberen hier meer grip op te krijgen. De werkgroep zal een afspraak maken
met de al functionerende POH in Jubbega.
Meedoen en Voorzieningen






De afspraak met mevrouw Haanstra en Van der Horst waarbij verder gesproken
zou worden over de OCO en onafhankelijke klachtenregeling, is vanwege de
strenge lockdown doorgeschoven naar februari.
Ook de afspraak met de heren Engelsma en Kuipers over de tekentafelsessie
Beschermd Wonen is doorgeschoven naar februari.
Er is telefonisch contact gezocht met een aantal dagbestedingen maar vanwege
de drukte krijgt ook dit onderwerp een vervolg in 2021.
Onderwerpen waar de werkgroep zich in 2021 mee bezig gaat houden zijn de
dagbestedingen en het hulpmiddelencentrum.
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Werk&Inkomen
 De werkgroep heeft het conceptadvies Uitvoeringsprogramma Armoede Schulden
en Laaggeletterdheid voorbereid.
 Er is een lijst opgesteld met welke externe contacten in deze periode contact zal
worden opgenomen om zo signalen op te halen.
 Mevrouw Voorzanger zal als waarnemer zitting nemen in de regiegroep Armoede.
Ouderen
 De werkgroep heeft gesproken met een afvaardiging van HiT! HiT! heeft zich vooral
bezig gehouden met toegankelijkheid en inclusie. Voor wat betreft toegankelijkheid
blijkt dat vooral de grote winkelketens zorgen voor belemmering in de
winkelstraten. De speciale winkeluurtjes bij de supermarkten voor ouderen wordt
niet als positief ervaren omdat er geen afstemming is en het dus erg onduidelijk is.
Men ervaart deelname aan de G1000 als zeer positief.
 Ook is gesproken met het Cosbo. Onderwerpen die op de agenda stonden waren
‘Soarch foar thús’ en eenzaamheid. Het Cosbo gaf aan dat uit de signalen die door
de ouderenbonden werden opgehaald blijkt dat er grote depressiviteit is onder de
leden. Men was zeer tevreden over het feit dat de mededelingen van de gemeente
weer in de Heerenveense Courant en Groot Heerenveen werden geplaatst.
6. Mededelingen van de wijkduo’s
De heer Roorda meldt dat de supermarkt in Aldeboarn zich heeft teruggetrokken.
Plaatselijk Belang is met een aantal partijen aan het onderzoeken of de supermarkt
behouden kan blijven. Als deze basisvoorziening zou verdwijnen heeft dat naast Corona
een behoorlijke impact op dit kleine levendige dorp.
De voorzitter meldt dat tijdens de teambuilding van 2021 aandacht zal worden besteed
aan de opzet van de wijkduo’s binnen de Participatieraad.
7. Advies Uitvoeringsprogramma Armoede Schulden en Laaggeletterdheid
Na een korte toelichting en een kleine aanpassing wordt het advies vastgesteld. De
ambtelijk secretaris zal zorgdragen voor de verzending.
8. Rondvraag
De heer Smits vraagt zich af of de nieuwe leden in deze Coronatijd zich verbonden
voelen. De ervaring is dat sinds Corona alles anders is maar dat de werkgroepen gelukkig
fysiek vergaderd hebben toen het kon.
De heer Spiekhout doet een paar persoonlijke mededelingen.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur en wenst allen goed kerstdagen en
gelukkig en gezond Nieuwjaar.
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