Verslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op
17 maart 2016 in kamer 13 van het gemeentehuis te Heerenveen
Aanwezig

Verslag

: mevrouw Dommerholt (vz);mevrouw Telgen (v-vz); mevrouw Aandewiel;
de heer Mintjes; de heer Smits; de heer Dommershuijzen;de heer Sixma;
de heer Kleinhesselink; de heer Blank( secr.); de heer Van der Korf;
mevrouw Van Boetzelaer; mevrouw Plantinga en mevrouw Cuperus
: mevrouw Van Dam

1. Opening
De voorzitter, mevrouw Dommerholt, heet iedereen van harte welkom.
Het DB is niet in de gelegenheid geweest om het concept-jaarverslag en het conceptjaarplan goed te bestuderen en er wordt besloten om dit in de eerstvolgende vergadering
te behandelen. Hierna wordt de agenda vastgesteld.
2. Verslag van 25 februari 2016
Naar aanleiding van het verslag:


de heer Dommershuijzen deelt mee dat de werkgroep niet een advies geeft inzake
de woonvisie maar wel een reactie;

 de heer Sixma is teleurgesteld over het advies inzake de startnotitie fries. Hij
miste hierin bezinning en communicatie. In de vergadering van februari jl. is dit
advies door de aanwezige leden vastgesteld.
Hierna wordt het verslag vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 Mevr. Plantinga heeft aangegeven belangstelling te hebben voor de functie van
vice-voorzitter. De aanwezige leden stemmen hiermee in en zij zal mevr. Telgen
in september opvolgen.
 Het DB is door de griffier van de gemeente uitgenodigd voor een overleg met de
commissie SAZA op 31 maart a.s. De voorzitter zal een presentatie geven waarin
de rol en de positie van de Participatieraad aan de orde komen.
 Het DB heeft overleg gehad met mevr. Mulder (afdelingshoofd Samenleving) over
de beleidsagenda. De voorzitter deelt mee dat er is afgesproken dat de
Participatieraad om advies zal worden gevraagd bij beleid en uitvoering van beleid
én evaluatie van beleid indien dit tot nieuw beleid leidt. De beleidsagenda is
rondgedeeld en toegelicht.

5. Mededelingen van de werkgroepen
Werkgroep 1 Sociale samenhang, Leefbaarheid, Jeugd en Ouderen






Het werkplan voor 2016 is vastgesteld.
De leden hebben i.o.m. met het DB besloten om geen advies voor de woonvisie
samen te stellen maar wel een reactie te geven.
De bijeenkomst van wijkvereniging Nijehaske zal worden bezocht.
Bij de eerstvolgende werkgroepvergadering zal een belangstellende scholiere
aanwezig zijn.
In april is er een bijeenkomst met de Cosbo.

Werkgroep 2 Info, Advies en Cliëntenondersteuning





De gemeente komt met de vernieuwde site HeerenveenHelpt! nieuwe sociale kaart
is van de gemeente. Binnenkort heeft men hierover een afspraak met mevr.
Elsinga. Er is afgesproken dat studenten de toegankelijkheid van de site gaan
onderzoeken.
Er zal binnenkort met de coördinator van de Meitinkers een overleg plaatsvinden
om het specifiek te hebben over de onafhankelijke cliëntenondersteuning. MEE is
twee keer bij een gesprek aanwezig geweest.
Ook is er binnenkort weer een afspraak met mevr. Roelofs en dhr.Nijzing inzake
privacy. Signalen graag doorgeven aan werkgroep 2.

Werkgroep 3 Mantelzorg en Vrijwilligersbeleid


De leden gaan aan de gang met het eenzaamheidsonderzoek.

Werkgroep 4/5 Bevordering deelname aan de Mij door mensen met een
beperking, betreffende WMO voorzieningen en leerlingenvervoer /Opvang en
huiselijk geweld






De contactpersonen voor deze werkgroep zijn bij toerbeurt dhr. Smits en dhr. D.
Kleinhesselink. De oude werkgroep 4 richt zich op lokale voorzieningen en 5 op
regionale voorzieningen.
De bijeenkomst Beschermd Wonen op 10 maart jl. is bezocht.
Men wil graag Hoor Friesland uitnodigen voor een presentatie in de eerstvolgende
vergadering.De coördinator is mevr. Spliethof.
Mevr. Van der Horst zal de aanbesteding van het Leerlingenvervoer doorsturen
naar de Participatieraad.
De werkgroep zal voor de zomervakantie nog starten met de voorbereidingen van
de organisatie van een bijeenkomst met cliëntenraden in september/oktober
2016.

Werkgroep 6 Werk en Inkomen






Er is overleg geweest met de OR van Caparis. Geconcludeerd mag worden dat
men bezorgd is, de werknemers zijn onrustig en het ziekteverzuim is
toegenomen. Men weet niet waar men aan toe is. Er is onduidelijkheid over de
begeleiding en men weet bijvoorbeeld niet wie in “”beschut werken” blijft.
Binnenkort is er een afspraak inzake dienstverlening schuldhulppreventie.
Ook zal er een afspraak worden gemaakt met de vrijwilligers van de Barones.
25 april a.s. is er een bijeenkomst in de Kempenaer georganiseerd door de FSU,
de Barones en de Participatieraad.

Ad-hoc werkgroep Kwaliteit bij maatwerk


Deze werkgroep gaat zich richten op het cliëntervaringsonderzoek. Mevr.
Aandewiel gaat deze werkgroep versterken.

Ad-hoc werkgroep AZC


Op 29 maart a.s. is er een tweede informatiebijeenkomst. Dhrn. Van der Korf en
Mintjes en mevr. Plantinga zullen namens de Participatieraad aanwezig zijn.

Ad-hoc werkgroep Werving


De werkgroep heeft in april twee data gereserveerd voor sollicitatiegesprekken.
Voorgesteld wordt 30 augustus de nieuwe leden te installeren en afscheid te
nemen van de oude leden.

6. Overzicht toezeggingen college 2015
Wordt voor kennisgeving aangenomen.
7. Concept-Jaarverslag 2015 en concept-Jaarplan 2016
Het DB is niet in de gelegenheid geweest om het concept-jaarverslag en het conceptjaarplan goed te bestuderen en er wordt besloten om dit in de eerstvolgende vergadering
te behandelen.
8. Format adviesbrief
De leden zullen het format na aanpassing toegestuurd krijgen.
9. Advies uitgangspunten en keuze financiering 2016 SDF
Punt 3 van de oplegnotitie geeft aan dat er een aantal onzekere onderwerpen zijn, waar
door het PO VFG nu nog geen keuze in gemaakt kan worden omdat er nog zaken
uitgezocht moeten worden. Dit betekent ook enige onzekerheid voor wat betreft het
advies op dit moment.
Over het algemeen kan de Participatieraad instemmen met de lokale
verantwoordelijkheid, per aandachtspunt heeft de raad nog een aantal opmerkingen
toegespitst op de Heerenveense situatie. De Participatieraad verzoekt het college om het
advies mee te nemen in de regionale beraadslagingen.
10. Rondvraag





Naar aanleiding van een vraag van de heer Smits wordt opgemerkt dat de
Participatieraad geïnformeerd wordt rondom het Taalbeleid Fries. De
gemeenteraad zal zich hierover uitspreken.
Op 30 maart a.s. gaan dhr. Smits en mevr. Dommerholt op uitnodiging van het
ministerie van VWS naar Den Haag. Dit is een vervolg op het bezoek in juni 2015
dat staatssecretaris Van Rijn aan Heerenveen heeft gebracht. Dhr. Smits zal
aandacht vragen voor het thema hhtoelage en mevr. Dommerholt zal aandacht
vragen voor cliëntenparticipatie. Dag van de nieuwe praktijk.
Mevr. Aandewiel heeft een bijeenkomst bezocht waar uitleg werd gegeven over
het maken van een zorgplan. Een gratis toepassing via internet, wordt met name
gebruikt in Centrum voor Jeugd en Gezin.

11. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

