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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder
een welkom voor de heer Van Eunen en mevrouw De Goede van welzijnsorganisatie
Caleidoscoop.
2. Presentatie Caleidoscoop.
De heer Van Eunen en mevrouw De Goede geven een presentatie over de
welzijnsorganisatie Caleidoscoop. Eerst even een korte terugblik naar vroeger.
Caleidoscoop was een groot centrum, dat kwam mede door de peuteropvang. Doordat de
peuteropvang is overgedragen aan een andere organisatie was er een grote afname van
het beschikbare budget. Dit betekende ook het afscheid van veel collega’s. In 2013 is
Caleidoscoop gehalveerd. Voorheen kreeg men veel subsidie terwijl dat nu niet meer het
geval is. Nu begint Caleidoscoop weer te groeien door de veranderende opdracht en
veranderende samenleving. Ook de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente maakt
dat het jongerenwerk groeit. Het werkgebied beslaat de hele gemeente Heerenveen.
3. Verslag 20 oktober
Het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
Werkgroep 1: er is contact geweest met de Meitinker van Oldeboorn. Binnenkort is er
een afspraak met de directeur van Mienskipssoarch.
4. Ingekomen en uitgaande stukken
Worden voor kennisgeving aangenomen.
Er zal een afvaardiging naar de openbare bijeenkomst van de gemeenteraad gaan als de
Klachtenregeling sociaal domein behandeld wordt.
5. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 Het db heeft een plezierig en constructief overleg met de afdelingshoofden van
Samenleving en Wimo gehad. Er is aandacht voor de openstaande reacties op
adviezen/brieven.
 De Toegang (meitinkers; preventie; jeugd; de poort etc.) valt binnenkort onder de
verantwoordelijkheid van Wimo. De Doorontwikkeling is al verder dan het plan




‘Koersen’. In de januari vergadering zal de heer Roossien de Participatieraad
bijpraten. Thema’s kunnen worden aangegeven.
In de vergadering van 15 december zal mevrouw Roelofs de Participatieraad
bijpraten inzake het plan van aanpak Kwaliteit.
Het db en een afvaardiging van werkgroep 1 heeft een afspraak gehad met het
Cosbo en er zijn werkafspraken gemaakt.

6. Mededelingen van de werkgroepen
Werkgroep 1 Sociale samenhang, Leefbaarheid, Jeugd en Ouderen
 In aansluiting op het gesprek met het Cosbo zal men in februari samen aan de
slag met het plan ‘Soarch foar thûs’
 Men kijkt goed terug op de cliëntencontactbijeenkomst van 24 oktober jl.
 Men is aanwezig geweest bij de eerste friese dorpentop en is hier enthousiast
over.
 Men vindt het jammer én een gemiste kans dat er geen gevolg aan de
wijkkrachtscans wordt gegeven.
 Ook heeft men van de betreffende beleidsambtenaar een tussenevaluatie gehad
inzake alcoholpreventie.
Werkgroep 2 Info, Advies en Cliëntenondersteuning
 De aandacht van de werkgroep gaat vooral uit naar de integratie over de toegang
en zal de vragen die er zijn inventariseren voor de eerstkomende vergadering
zodat aan de heer Roossien kunnen worden voorgelegd voor de presentatie in
januari.
Werkgroep 3 Mantelzorg en Vrijwilligersbeleid
 Men heeft een gesprek gehad met de mevrouw Elsinga over de mantelzorgpas. Er
was achterstand maar door bredere communicatie zijn er al meer dan 250 passen
uitgegeven. Belangrijk is dat het ‘oubollige’ imago dat aan de pas zit verdwijnt.
Positief is dat de jonge mantelzorger ook in beeld is (zie bijlage Heerenveense
Courant).
 Een afgevaardigde is naar het mantelzorgcafé in Beetsterzwaag geweest.
Binnenkort heeft men een afspraak met mevrouw De Jong van Caleidoscoop om
hierover van gedachten te wisselen.
Werkgroep 4/5 Meedoen en Voorzieningen
 Er wordt een afspraak gemaakt met organisatie Fier.
 Het advies Beschermd Wonen is voorbereid en wordt vandaag behandeld.
 Er wordt door de werkgroep uitgezocht wat er misschien gaat veranderen in de
doventolkvoorziening.
 Ook is er een vertegenwoordiging naar de KansPlus bijeenkomst geweest.
Werkgroep 6 Werk en Inkomen
 Men is naar Vluchtelingenwerk geweest. Er is een nieuw programma dat ‘Euro’
heet en mensen met een status leert hoe met geld om te gaan. Er kwamen alleen
mannen maar deze werden naar huis gestuurd om de vrouwen op te halen.
 Er is een afspraak geweest met de Meitinker in Heerenveen Zuid.
 Ook heeft men de nieuwe Voedselbank bezocht. Daar bleek dat er een nieuwe
doelgroep bijgekomen was nl. mensen vanuit de ggz. Ook moet men actiever
werven om (meer) voedsel te krijgen.
 Binnenkort is er een afspraak met Humanitas; Raad van Kerken en steunpunt
Akkrum. Wie belangstelling heeft om mee te gaan moet zich even melden.

7. Conceptadvies Zorgkosten
Het conceptadvies gaat over een collectieve zorgvoorziening voor minima. In de
adviesvraag worden drie varianten besproken. De Participatieraad kiest er voor om geen
keuze te maken en laat dit over aan het college van benw/ gemeenteraad. De
Participatieraad wil hiermee haar onafhankelijkheid onderstrepen. In de beantwoording
zullen een aantal aandachtspunten worden benoemd. Na toelichting en discussie gaat
men met de aanpassing akkoord.
8. Conceptadvies Visie Beschermd Wonen
De werkgroep Meedoen en Voorzieningen heeft het concept voorbereid. De adviesvraag
betreft het ‘concept Regionale uitwerking toekomstvisie beschermd wonen en
maatschappelijke opvang en Toekomstschets opvang en wonen met zorg voor mensen
met psychiatrische problematiek’. De Participatieraad staat achter de gedachtegang en
ontwikkeling van deze visie. Aandachtspunt is dat de keuzevrijheid gewaarborgd blijft. De
Participatieraad gaat akkoord met het advies.
9. Conceptadvies zorgen omtrent plaatsen van mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt.
De Participatieraad maakt zich zorgen omtrent het plaatsen van mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt en brengt daarom een ongevraagd advies uit aan het college van benw.
Na toelichting van de werkgroep en een korte discussie zal het voorliggende advies
worden aangepast en uitgebracht.
10. Aangepast voorstel gebruik social media
Wordt verplaatst naar de eerstvolgende vergadering.
11. Evaluatie cliëntencontactmiddag 24 oktober 2016
Er wordt goed teruggekeken op deze bijeenkomst. Er waren dit jaar meer cliënten
vertegenwoordigd dan voorgaande jaren. De organiserende werkgroep zal nog met een
voorstel komen hoe dit de komende jaren een vervolg kan krijgen. Het verslag zal aan de
deelnemers worden toegestuurd en wordt op de website gezet.
12. Voorstel vergaderdata 2017
Akkoord.
13. Rondvraag
 De heer Van der Wal geeft aan dat een i-pad of een i-phone meegenomen moet
worden voor de korte cursus gebarentaal.
 De heer Sixma is bij de 1e bijeenkomst van alle vrijwilligers geweest die betrokken
zijn geweest bij de koppeling???? Een prima inspirerende bijeenkomst waar een
vervolg op komt.
 De rekenkamercommissie heeft ook de gemeente Heerenveen gevraagd om mee
te werken naar een onderzoek hoe de decentralisatie is verlopen. De
Participatieraad is ook gevraagd hier haar medewerking aan te verlenen. Mevrouw
Dommerholt stelt voor om een 6-tal mensen op te geven die in 2015 lid waren.
De aanwezigen gaan hiermee akkoord.
14. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.50 uur de vergadering.

