Verslag van de vergadering van de Participatieraad van
18 maart 2021
Aanwezig:

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

Afwezig:

de heer Kingma en 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. Afwezig zijn
mevrouw Aandewiel en de heer Kingma. De agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag en actiepuntenlijst van 18 februari 2021
Het verslag is akkoord en de actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 Mevrouw Plantinga heeft contact gehad met de Participatieraad van de gemeente
Montfoort en uitleg gegeven over de werkwijze van de Participatieraad Heerenveen.
 Vanwege de coronacrisis is het niet gelukt om in maart de teambuilding te
organiseren. Voorgesteld wordt, als dit mogelijk is, om deze in juni te laten
plaatsvinden. Mocht dit vanwege de coronacrisis niet verantwoord zijn dan naar
september verplaatsen.
 Van een stagiair binnen het team Beleid & Regie van de gemeente is het verzoek
gekomen om een interview betreffende mantelzorgers af te nemen. Voorgesteld
wordt dat mevrouw Plantinga en mevrouw Aandewiel dit op zich nemen.
5. Mededelingen van de werkgroepen
Meedoen en Voorzieningen
 De werkgroep heeft zich beziggehouden met het conceptadvies aanbesteding
Wmo-vervoer dat later behandeld wordt.
 De werkgroep heeft in januari een bijeenkomst van het SDF inzake de
inkoopstrategie Beschermd Wonen bijgewoond. Ook heeft men hierover een
gesprek met ambtenaren van de gemeente gehad. Op verzoek van het SDF heeft
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de werkgroep, na afstemming hierover met de ambtenaren, een advies
uitgebracht. De wethouder is hiervan ook in kennis gesteld.
Ouderen
 De werkgroep heeft in haar vergadering, waarbij de voorzitter als toehoorder is
aangesloten, het gesprek met de aanjager eenzaamheid en laaggeletterdheid
nabesproken. Een prettig, constructief en verhelderend gesprek.
 Het gesprek met Caleidoscoop is voorbereid.
 Het jaarverslag en het jaarplan zijn behandeld.
 In de omgevingsvisie is de positie van de ouderen hierin behandeld.
 Er zijn signalen binnengekomen bij de werkgroep dat de toegankelijkheid van de
stembureaus te wensen overliet.
Werk&Inkomen
 De werkgroep heeft bij verschillende organisaties geïnventariseerd hoe men de
coronacrisis ervaart. De gemene deler uit deze inventarisatie is dat iedereen zich
zorgen maakt over het teruglopen van het aantal vrijwilligers op dit moment. Men
veronderstelt dat op het moment dat alles weer open gaat er een groot tekort is
aan vrijwilligers. Dit komt mede doordat veel vrijwilligers een wat oudere leeftijd
hebben. Men ziet dit bijvoorbeeld bij Vluchtelingenwerk.
 Ook wil de werkgroep graag weten wat de gemeente doet met de signalen die men
krijgt van zzp’ers, middenstanders etc. in deze voor hun moeilijke tijd. Uit de
signalen die de werkgroep opvangt krijgt men het idee dat de gemeente hier niet
goed zicht op heeft. Dit is ook wat de werkgroep ouderen hoort. Dit onderwerp zal
de werkgroep ouderen tijdens het gesprek met Caleidoscoop ook aan de orde
stellen. De andere werkgroepen inventariseren dit bij hun leden en zullen de vragen
mailen aan de heer Wassenaar zodat dit nog meer onderbouwd kan worden.
Jeugd
 Een afvaardiging van de werkgroep heeft overleg gehad met mevrouw Dawson en
de heer Tuller van de gemeente. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn het
bekostigingsmodel en de rol van de praktijkondersteuner bij de huisartsen.
Aanvankelijk waren de huisartsen hierin wat afwachtend. Geconstateerd wordt dat
er betere en meer passende zorg geboden wordt doordat er meer vooroverleg is.
Ook zijn er bij een aantal huisartsen praktijkondersteuners van de Ggz.
Op een vraag hoe men de kwaliteit van de onderaannemers bewaakt werd
meegedeeld dat de gemeente alleen met de hoofdaannemer in gesprek gaat. Deze
zoekt zelf onderaannemers.
Op dit moment lijkt het erop dat er meer vraag is naar zwaardere zorg. Preventie
lijkt vooralsnog duurder maar op de langere termijn pakt dit waarschijnlijk
goedkoper uit. Het lastige is dat preventie niet goed valt te meten.
Waarschijnlijk zal de nieuwe verordening eind van dit jaar gereed zijn.
Ook staat het uitvoeringsplan echtscheidingen voor dit jaar op de rol.
 De werkgroep gaat binnenkort een nieuw contactpersoon zoeken vanwege het feit
dat de termijn van mevrouw Aandewiel eind van het jaar afloopt.
6. Mededelingen van de wijkduo’s
Geen mededelingen.
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7. Concept Jaarverslag.
Het concept Jaarverslag 2020 zal op een aantal punten dank zij de inbreng van de leden
worden aangepast. Zodra dit gereed is zal het worden verstuurd naar de bekende adressen.
8. Advies Aanbesteding Wmo- vervoer
Na de toelichting op het conceptadvies van mevrouw Jorna ontstaat er een discussie onder
andere over het gegeven dat de ene vervoerder wel de eigen bijdrage int en de andere
vervoerder niet. Het advies wordt aangevuld en zal zodra dit gereed is verstuurd worden
naar het college van benw.
9. Advies Uitvoeringsplan Gezondheid
Op 2 maart is gevraagd om advies uit te brengen oer het Uitvoeringsprogramma
Gezondheid 2021-2025. Een uitgebreid en veelomvattend programma. Omdat dit
programma alle facetten van het beleid rondom een gezond en actief leven raakt hebben
alle werkgroepen een bijdrage geleverd. De secretaris zal naar aanleiding van deze
uitwisseling een advies opstellen. Zodra dit gereed is zal dit verstuurd worden naar het
college van benw.
10. Nieuwsflits – mondelinge toelichting de heer Smits
In aansluiting op de mail van de heer Smits geeft hij nog een nadere toelichting op zijn
voorstel. Na een korte discussie wordt besloten dat dit onderwerp meegenomen wordt naar
de teambuilding. Ondertussen kan een ieder zich hier verder in verdiepen.
11. Rondvraag
De ad-hoc werkgroep Privacy krijgt op 15 april een digitale toelichting. Wie aan wil sluiten
kan zich melden bij mevrouw Plantinga.
De heer Smits heeft vernomen dat voorlopig, mede vanwege de ‘boodschappenaffaire’, de
onafhankelijke klachtenregeling niet zal worden opgeheven.
12. Sluiting
Om 21.25 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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