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Verslag van de vergadering van de Participatieraad 18 november 2021 

Aanwezig:  mevrouw De Wilde (vz); mevrouw Plantinga (vice vz); de heer Hoekstra 

(secr.); de heer Wassenaar; de heer Kingma; de heer Smits; mevrouw 

Hullegie; mevrouw Jorna; mevrouw Elzinga; de heer Janssen.  

 Mevrouw Speel-Bakker en de heer Roorda sluiten digitaal aan.  

Afwezig: mevrouw Voorzanger en de heer Spiekhout 

Verslag:         mevrouw Van Dam (ambt. secr.) 

 

1. Opening en vaststelling agenda. 

Mevrouw de Wilde opent de vergadering en heet allen van harte welkom. In het bijzonder 

wordt de heer Brouwer welkom geheten. De heer Brouwer is specialist personen verward 

gedrag en wijk-GGD ‘er in dienst van de gemeente Heerenveen. Hij heeft een leerzame 

en boeiende presentatie verzorgd die veel gesprekstof oplevert. Nogmaals dank voor 

deze presentatie. 

2. Verslag en actiepuntenlijst 21 oktober 2021  

Pagina 2 Jeugd – transitie moet zijn ‘transformatie’. De afspraak met de meitinkers is 

afgelast.   

De werkgroep Ouderen zal twee keer per jaar met het Cosbo overleggen in plaats van 

drie keer.   

Ad-hoc werkgroep Privacy – toegevoegd ‘gesprek’. 

Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat eerder besloten is dat de wijkduo’s 

opgeheven werden. Wel wordt men opgeroepen om de ontwikkelingen in eigen wijk of 

dorp –en eventueel daarbuiten- via de kanalen die men tot zijn beschikking heeft, bij te 

houden.  

Hierna wordt het verslag vastgesteld en de actielijst aangepast.  

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

Mevrouw Elzinga en de heer Smits zullen de Participatieraad op de brainstormsessie 

‘langer thuis blijven wonen’ op 22 november vertegenwoordigen.  

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur  

Op 28 oktober heeft het DB overleg gehad met de twee strategisch beleidsadviseurs van 

de afdeling MO. Vanwege ziekte was het afdelingshoofd afwezig.  
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Punten die besproken zijn:  

 de aanstaande voorzitterswissel – mevrouw De Wilde zal met ingang van 1 

november door het college van BenW worden benoemd. 

 de teambuilding – de ambtenaren worden nogmaals bedankt voor de presentatie. 

Voorgesteld wordt om bij een volgende teambuilding een ander onderwerp door 

uit te lichten.   

 de inclusieagenda – deze wordt opgenomen in het preventieplan Wmo, advisering 

zal in januari gevraagd worden. 

 de bijstandsaffaire – het rapport van de rekenkamercommissie zal spoedig volgen. 

 en de bezuinigingen/ombuigingen. Specifiek zijn benoemd de bezuiniging op de 

huishoudelijke hulp, de buurtsportcoaches en de collectieve zorg.  

 het maatschappelijk werk – de gemeente gaat zich oriënteren hoe dit anders 

georganiseerd kan worden. De gemeente Westerkwartier is een gemeente waar 

men ‘in de keuken’ kijkt. De Participatieraad zal hiervan op de hoogte worden 

gehouden. Meedoen en Voorzieningen zal dit oppakken.  

 De aangepaste Beleidsagenda zal zo spoedig mogelijk worden toegestuurd.  

5. Mededelingen van de werkgroepen  

Ouderen  

 Een afvaardiging was bij de opening van het kerkelijk seizoen. Er waren helaas 

geen leden van de Turkse en Marokkaanse gemeenschap aanwezig. De werkgroep 

gaat proberen weer een afspraak te maken. 

 O p2 november was de avond van het wonen. Voor de pauze werd het 

woningmarktonderzoek uitgelegd. Aanwezig waren onder meer Meriant en de 

Huurdersbelangenvereniging. Na de pauze gingen de aanwezigen in groepjes 

uiteen om diverse onderwerpen te bespreken.  

 Komende maandag zal de werkgroep met de aanjager eenzaamheid en 

laaggeletterdheid mevrouw Benedictus overleggen.  

Meedoen en voorzieningen  

 De ervaringen met de Medipoint als hulpmiddelenleverancier zijn tot nu toe 

positief.  

 De Brede Aanpak Dakloosheid (BAD) zou moeten resulteren in minder opnames 

bij de GGZ, meer ambulante voorzieningen en meer woningen. Een fikse 

uitdaging.  

 De werkgroep heeft zijn bijdrage geleverd aan de brief die de gemeente aan de 

cliënten die gebruik maken van het Wmo-vervoer zal gaan sturen. 

 Ook heeft de werkgroep de speerpunten voor 2022 besproken en is er 

teruggekeken op 2021. 

Werk en inkomen  

 De werkgroep heeft het conceptadvies o ver de nieuwe wet Inburgering 

voorbereid. 

 Een afgevaardigde is aanwezig geweest bij de klankbordgroep 

zorgverantwoordelijken – georganiseerd door Zorgbelang Fryslân- over het 

regioplan. Men wil meer samenwerken in het gezondheidscircuit maar ook in het 

welzijnscircuit. De Participatieraad zal uitgenodigd worden om hier aan deel te 

nemen.  
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Jeugd 

 Vanwege ziekte heeft men niet vergaderd. Wel is de nieuwsbrief aangeleverd. 

 De meitinkers doen geen doorverwijzingen van jeugd hiervoor moet men bij het 

team Jeugd en Gezin (TJG) zijn. Dit is een specialistisch jeugdteam dat er is voor 

die gezinnen die hulp nodig hebben bij opgroeien en opvoeden en waarbij 

preventieve hulp (nog) onvoldoende aansluit. De afspraak die gepland was met de 

meitinkers is mede daarom en doordat er veel beleidsvragen aan de orde zouden 

komen geannuleerd.  

Ad-hoc werkgroep Privacy  

Geen bijzonderheden.   

6. Conceptadvies wet inburgering  

De heer Kingma geeft een toelichting op het conceptadvies. De leden geven een 

compliment aan de werkgroep die dit hebben voorbereid en gaan na een kleine 

aanpassing akkoord met het advies. De ambtelijk secretaris zal dit zo spoedig versturen 

aan het college van BenW.  

7. Vergaderdata 2022 

Wordt voor kennisgeving aangenomen.  

8. Rondvraag  

De ambtelijk secretaris zal mevrouw Voorzanger toevoegen in het overzicht 

zittingsperiode leden Participatieraad.  

Of de eerstvolgende vergadering fysiek of digitaal zal zijn zullen we nog even moeten 

afwachten.  

9. Sluiting  

Om 21.25 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen goede gezondheid en wel 

thuis.  

 


