Verslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op
18 juni 2020, ontmoetingscentrum Trinitas te Heerenveen.
Aanwezig:

mevrouw Dommerholt (vz); mevrouw Plantinga (vice-vz); de heer Hoekstra
(secr.); de heer Kleinhesselink; de heer Mintjes; de heer Spiekhout;
mevrouw Aandewiel; mevrouw Jorna; mevrouw Cuperus; de heer Smits en
de heer Wassenaar

Afwezig:

de heer Roorda en de heer Kingma

Verslag:

mevrouw Van Dam (ambt. secr.)

_______________________________________________________________________
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Fijn dat we elkaar
weer op deze manier kunnen ontmoeten. De agenda wordt vastgesteld.
2. Conceptverslag en actielijst van 20 mei
Tekstueel: de heer Kleinhesselink is geen secretaris meer, de heer Hoekstra vermelden
als secretaris.
Blz.2: punt 6, 3e bullit – toevoegen het woord worden ‘Tegen die tijd zal bekeken worden
etc.’
Punt 9 het woord ‘Zal’ vervangen door zal en toevoegen de letter r in het woord ‘meer’
duidelijkheid.
Hierna wordt het verslag vastgesteld en de actielijst geactualiseerd.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
De ingekomen en uitgaande stukken zijn doorgenomen en voor kennisgeving
aangenomen.
4. Stand van zaken werving voorzitter en overige leden
In februari zijn we gestart met het werven van een nieuwe voorzitter. De gesprekken
stonden gepland met de kandidaten maar helaas door de coronacrisis moesten deze
worden geannuleerd. Afgelopen maandag 15 juni is de eerste gespreksronde geweest.
Met de twee overgebleven kandidaten heeft de sollicitatiecommissie, uitgebreid met drie
leden van de Participatieraad, het tweede gesprek gevoerd. De sollicitatiecommissie was
unaniem in haar besluit om de heer Piet Hein Oosterhagen voor te dragen aan de leden.
De leden stemmen hiermee in en wensen hem veel succes. De Participatieraad zal het
college vragen de heer Oosterhagen per 1 november in functie te benoemen.
Eind augustus zal gestart worden met het werven van nieuwe leden. We hopen ook deze
met ingang van 1 november te benoemen. De sollicitatiecommissie zal uit dezelfde
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personen bestaan mogelijk weer aangevuld met één of meer leden bij het tweede
gesprek. De leden wordt gevraagd ook het eigen netwerk waar mogelijk aan te spreken.
5. Mededelingen Dagelijks Bestuur








Het DB heeft overleg gehad met het hoofd van de afdeling Maatschappelijke
Ontwikkeling. Zij heeft verteld hoe het de afdeling is vergaan tijdens de
coronacrisis. Het team Beleid & Regie is weer op volle sterkte en de
kennismakingsgesprekken met de nieuwe medewerkers kunnen worden
opgestart.
Het gemeentehuis blijft in ieder geval nog tot 1 september gesloten, daarom vindt
deze vergadering nu ook plaats in Trinitas.
Tijdens dit overleg is ook de concept-beleidsagenda besproken en deze wordt zo
in de vergadering behandeld.
Er is gevraagd een overzicht te sturen met de medewerkers en welke
werkterreinen zij hebben. Dit is voor de advisering voor de werkgroepen van
belang.
22 juni heeft het DB een bestuurlijk overleg met de wethouders Zoetendal en
Broekhuizen. Hierbij zal ook het hoofd MO aansluiten.

6. Mededelingen van de werkgroepen
Jeugd:




De werkgroep heeft ook weer voor de eerste keer fysiek vergaderd. Men vindt het
erg jammer dat er zo weinig contact is met de ambtenaren. Hopelijk wordt dit
weer beter nu de afdeling weer op sterkte is.
In de Perspectiefnota staat weinig geschreven over Jeugd. Er wordt veel
gesproken over de energietransitie, duurzaamheid etc. Jammer dat de
Participatieraad hier weinig in betrokken wordt.

Ouderen:





Ook de werkgroep ouderen heeft na het mailen en bellen weer voor de eerste
keer fysiek vergaderd. Men wil graag een gesprek met de aanjager
laaggeletterdheid.
Op 25 juni heeft men een afspraak met de mantelzorgcoördinator van
Caleidoscoop onder meer over het plan ‘Soarch foar thús’
Vanmorgen waren leden bij de digitale presentatie van de denktank sociaal
domein.

Meedoen en voorzieningen:




De werkgroep is begin deze maand al voor de eerste keer bijeen geweest.
Binnenkort heeft men een afspraak via teams met twee medewerkers over de
Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning.
De werkgroep heeft op 11 juli een afspraak met het bureau Significant. Zij
onderzoeken hoe men aankijkt tegen het gelijk trekken van de eigen bijdrage van
het abonnementstarief zodat zorg niet inkomensafhankelijk wordt. Hiervoor
hebben twee leden een enquête opgesteld welke naar de zorgaanbieders is
gestuurd die in de gemeente Heerenveen zorg leveren. We hopen op een goede
respons zodat het interview met Significant kan plaatsvinden.
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Werk en Inkomen:


De werkgroep heeft tijdens de eerste bijeenkomst vooral gesproken over de
schuldhulpverlening, werk etc. Dit heeft geresulteerd in een afspraak in
september met de betrokken ambtenaren.

7. Mededelingen van de wijkduo’s:




De heer Wassenaar meldt dat Plaatselijk Belang Aengwirden erg actief is met de
streekvisie. Diverse acties zijn gaande van een actieplan voor De Eide tot
gezamenlijke sportactiviteiten bij de zandafgraving. Ook is het PB samen met alle
inwoners in gesprek met de gemeente over geluidswering bij het nieuw aan te
leggen zonnepark.
Mevrouw Cuperus meldt dat de gemeente samen met de politiek en Wijkbelang
weer gestart is met de voorbereidingen om van de speeltuin in de Greiden een
inclusieve speeltuin te maken (Speeltuinbende).

8. Thema Zorg en Welzijn Perspectiefnota 2020
De Perspectiefnota is de doorkijk naar de begroting 2021. Vanavond is de
commissievergadering en maandag 22 juni vergadert de gemeenteraad. Aantal punten
die bij de leden naar voren komen zijn:





Steeds meer tekorten bij de Wmo en Jeugd. Gemeenten moeten in Den Haag
meer met de vuist op tafel.
Preventie moet niet als een bezuinigingsmaatregel gebruikt worden. Preventie is
vooral voorkomen van problemen.
Er wordt gesproken over de pilot preventie. Bij de leden is dit niet bekend en daar
is ook geen evaluatie van ontvangen.
Algemene opmerking na de coronatijd. Men zou graag willen weten wat er aan
aanvragen is blijven liggen. We ontvangen graag, in september bijvoorbeeld, een
rapportage.

9. Conceptbeleidsagenda 2020
De concept beleidsagenda wordt doorgenomen. Hieruit blijkt dat we vooral in de tweede
helft van 2020 zo’n tien adviesaanvragen kunnen verwachten. Zodra we de definitieve
beleidsagenda hebben ontvangen wordt deze doorgestuurd naar de leden.
10. Rondvraag
De heer Kleinhesselink zit door zijn aftreden als secretaris/penningmeester in één
werkgroep. Doordat hij bijna afscheid neemt zal dit zo blijven.
De heer Spiekhout meldt dat de stichting ‘In Moaie Dei’ waarschijnlijk per 1 augustus
moet sluiten. Er zijn in coronatijd veel aanvragen geweest en er is te weinig financieel
draagvlak. De subsidieaanvraag bij de gemeente is afgewezen. Men is nog wel in
onderhandeling met externe partijen maar of dit gaat lukken is de vraag.
11. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.25 uur de vergadering en wenst iedereen gezondheid en een
fijne zomer.
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