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Verslag van de vergadering van de Participatieraad van 

18 februari 2021 

 

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; mevrouw 

Jorna; mevrouw Voorzanger; mevrouw Aandewiel; de heer Spiekhout; de 

heer Janssen; mevrouw Speel-Bakker; mevrouw Hullegie en mevrouw 

Elzinga 

Afwezig: de heer Wassenaar 

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. De agenda 

wordt vastgesteld.  

 

2. Presentatie Harald Brouwer 

De heer Brouwer is Specialist personen met verward gedrag bij het team Zorg- en 

Veiligheid van de gemeente Heerenveen (voorheen Sociaal Team Heerenveen). Hij 

vervult een brugfunctie tussen de domeinen openbare orde en veiligheid & zorg en 

welzijn. Na de pilot ‘wijk GGD-er’ is besloten om deze pilot structureel te borgen binnen 

de gemeentelijke organisatie. Hij houdt zich hoofdzakelijk bezig met de volgende taken: 

 samen met de politie optrekken bij E33-(zorg)meldingen 

 de vindplaatsen van de doelgroep proactief bezoeken 

 het meldpunt onder de aandacht brengen bij bedrijven en organisaties 

 gezamenlijk dan wel alleen casuïstiek behandelen 

 ondersteuning geven aan convenantpartners in het zorg- en veiligheidsteam met 

inbreng van expertise op het gebied van verslaving en psychiatrie (ook richting de 

meitinkers). 

De voorzitter bedankt zijn inbreng. Een interessante ontmoeting en zodra het weer 

mogelijk is zal de heer Brouwer een fysieke presentatie geven. 

 

2. Verslag en actiepuntenlijst van 20 januari 2021  

Het verslag wordt vastgesteld en de actielijst wordt aangepast. 

De ad-hoc werkgroep Privacy zal bestaan uit mevrouw Plantinga, mevrouw Elzinga en de 

heer Smits. 

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken  

De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.  
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4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 Het DB is bezig met het concept Jaarverslag dat voor 1 maart aangeleverd moet 

worden bij de ambtelijk secretaris. 

 De Participatieraad Montfoort wil graag, naar aanleiding van een artikel dat ze 

gelezen hebben over de meitinkers, contact met de Participatieraad. Mevrouw 

Plantinga heeft contact gezocht. 

 Naar aanleiding van wat in Heerenveen de ‘bijstandsfraude’ wordt genoemd is de 

Participatieraad via de mail benaderd door een persoon met de vraag wat de 

Participatieraad hier aan gaat doen. Er is geantwoord dat de gemeenteraad aan zet 

is en dat de Participatieraad dit op de voet blijft volgen. 

 

5. Mededelingen van de werkgroepen  

 

Meedoen en Voorzieningen 

 De werkgroep heeft een gesprek met de ambtenaren mevrouw Van der Horst en 

Linders over de nieuwe aanbesteding Wmo-vervoer. 

 Ook heeft de werkgroep een tekentafelsessie gehad met de ambtenaren Engelsma 

en Kuipers over de inkoopstrategie Beschermd Wonen. Een plezierig en 

constructieve bijeenkomst. 

 Ook is kennis gemaakt met de ambtenaren Haanstra en Van der Horst. 

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder andere de Onafhankelijke 

klachtenregeling en de Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO). Tevens werd 

naar voren gebracht dat er binnen de gemeente een ombuigingsronde aan komt, 

wat de gevolgen zijn is op dit moment nog niet duidelijk. 

 De werkgroep is bezig geweest met het Jaarverslag en het Jaarplan.  

 

Ouderen 

 De werkgroep heeft een gesprek met mevrouw Benedictus over het plan van aanpak 

Eenzaamheid en het terugdringen van Laaggeletterdheid. Er loopt op dit moment 

een pilot bij de huisartsenpost Schoterpoort. Ook nodigt Caleidoscoop iedere 

dinsdagmorgen een aantal personen uit voor de koffieochtend. Bij deze afspraak 

was ook een lid van de werkgroep Jeugd aanwezig. 

 Er volgt binnenkort een afspraak met mevrouw Akkerman en De Goede van 

Caleidoscoop. 

 De werkgroep heeft is bezig met het Jaarverslag en het Jaarplan.  

 

Werk&Inkomen 

 De werkgroep heeft zich gebogen over de adviesvraag Beleidsregels giften en 

schadevergoedingen. Dit onderwerp zal later in de vergadering worden behandeld. 

 Het Jaarverslag en het Jaarplan zijn in concept klaar en zullen verstuurd worden. 

 De werkgroep doet onderzoek bij (vrijwilligers)organisaties hoe men deze 

coronaperiode ervaart. Er zijn veel positieve reacties ontvangen en de eerste 

conclusies zijn dat iedereen erg zijn best heeft gedaan. Ook ervaart men wel 

problemen en zijn er zorgen. Veel vrijwilligers zijn niet meer actief, hoe krijg je je 

organisatie weer op de rit als deze periode weer voorbij is?  

 Binnenkort heeft de werkgroep een afspraak met de Barones. Een onderwerp dat 

zeker aan de orde zal komen is of zij cliënten bijstaan die problemen hebben met 

de terugvorderingen.  
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Jeugd 

 Een lid van de werkgroep is aangehaakt bij de afspraak die de werkgroep ouderen 

had met mevrouw Benedictus. De ervaring is dat bij de preventieteams goed 

bekend is dat ook jongeren eenzaam zijn. Mevrouw Benedictus is zich ook goed 

bewust dat eenzaamheid niet iets is dat alleen bij ouderen voorkomt. 

 De werkgroep is ook bezig met het Jaarverslag en Jaarplan. Speerpunten van het 

Jaarplan zullen onder meer zijn preventie, wachtlijstenproblematiek en de effecten 

van de lockdown bij kinderen en gezinnen.  

 Binnenkort heeft de werkgroep een afspraak met de ambtenaren Dawson en Tuller 

om bijgepraat te worden over onder andere het bekostigingsmodel 

 De werkgroep maakt zich zorgen over wat de ombuigingen binnen de gemeente 

teweeg gaan brengen.  

 

6. Mededelingen van de wijkduo’s 

Geen mededelingen. 

 

7. Advies Beleidsregels giften en schadevergoedingen 

Op 8 februari 2021 is de Participatieraad gevraagd om advies uit te brengen over de 

concept-beleidsregels giften en schadevergoedingen. Het voorstel, dat op dit moment 

volop in de belangstelling staat, is met zorg bestudeerd. Aangezien de regels rond de 

meldingsplicht, en ook rond de beoogde vrijlating, voor cliënten ingewikkeld zijn 

verwachten wij dat dit voor hen problemen kan opleveren. Extra aandacht voor goede en 

blijvende voorlichting over deze regels en voor de begeleiding van cliënten hierbij zal naar 

verwachting nodig zijn. We staan positief over de intentie om € 1200,- aan giften en 

schadevergoedingen onder voorwaarden vrij te stellen van de meldingsplicht. Wel voorzien 

wij de nodige haken en ogen bij de uitvoering van deze beleidsregels in de praktijk. Met 

name bij de duidelijkheid van de regels en bij het bewaken van de omvang van giften voor 

de cliënten voorzien wij problemen. 

De overige leden complimenteren de werkgroep voor het gedegen advies en de ambtelijk 

secretaris zal het advies versturen naar het college van burgemeester en wethouders.  

 

8. Rondvraag 

De heer Kingma geeft aan dat hij content is met de manier zoals de gemeente de 

problematiek van personen met verward gedrag aanpakt in de persoon van de heer 

Brouwer. Hij kijkt uit naar een fysieke bijeenkomst waarin de heer Brouwer dan nader zal 

ingaan op zijn rol.  

9. Sluiting  

De voorzitter sluit om 21.22 uur de vergadering.  

 

 

 

 


