Verslag van de vergadering van de Participatieraad van
19 november 2020
Aanwezig:

de heer P.H.M. Oosterhagen (vz)); de heer Hoekstra (secr.); de heer
Kingma; de heer Roorda (digitaal); de heer Smits; de heer Wassenaar;
mevrouw Jorna; mevrouw Voorzanger; de heer Janssen; mevrouw SpeelBakker; mevrouw Hullegie en mevrouw Elzinga

Afwezig:

mevrouw Plantinga (vice vz); mevrouw Aandewiel en de heer Spiekhout

Verslag:

mevrouw Van Dam (ambt. secr.)

_______________________________________________________________________
1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom op deze eerste vergadering die door
hem wordt voorgezeten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Een bericht van verhindering is ontvangen van de mevrouw Plantinga, mevrouw Aandewiel
en de heer Spiekhout.
De voorzitter deelt het smoelenboek uit zodat we snel bekend zijn met de nieuwe leden.
2. Verslag en actiepuntenlijst van 15 oktober 2020
Het verslag is akkoord en de actielijst wordt geactualiseerd. Het werkbezoek van 17
december aan Caleidoscoop gaat door tenzij de Corona maatregelen zijn aangescherpt. De
leden worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
De ingekomen en uitgaande stukken zijn doorgenomen en worden voor kennisgeving
aangenomen.
Naar aanleiding van de reactie op het ongevraagde advies van de Participatieraad over de
AED’s wordt besloten dat de werkgroep Meedoen & Voorzieningen dit oppakt.
4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 In het voorjaar zal er weer een teambuilding plaatsvinden.
 Voor de vergaderingen is besloten dat het uitgangspunt moet zijn dat er fysiek
wordt vergadert voor zover dit binnen de richtlijnen mogelijk is. Dit geldt ook voor
de werkgroepen. De contactpersoon van de werkgroep kunnen de vergaderdata
melden bij de ambtelijk secretaris, zodat een geschikte vergaderlocatie gezocht kan
worden.
 In het overleg met het hoofd van de afdeling MO zal gevraagd worden of er vanuit
de afdeling ook een soort van cursus kan worden gegeven over het reilen en zeilen
binnen de gemeente.
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5. Mededelingen van de werkgroepen
Werk&Inkomen
 Er is kennis gemaakt met de nieuwe leden.
 De werkgroep heeft de reactie op het advies Uitvoeringsprogramma Werk
besproken. In een volgend overleg met de ambtenaren komt men hier op terug.
 Men vraagt zich bezorgd af of, nu de coronaperiode al zo lang duurt, de signalen
wel bij de gemeente terecht komen. Ook voor de werkgroep is het moeilijk om de
contacten te onderhouden.
Meedoen en Voorzieningen
 De leden hebben met elkaar kennis gemaakt en het Jaarplan van de werkgroep is
doorgenomen.
 Men heeft kennis gemaakt met mevrouw Haanstra en ook over de Onafhankelijke
Klachtenregeling gesproken. Een vervolgafspraak is gemaakt waarbij ook mevrouw
Van der Horst aansluit.
 De werkgroep wil aan de hand van een hele korte vragenlijst dagbestedingen in de
gemeente aanschrijven om zo ook contact te (onder) houden.
 Een medewerker van het web team van de gemeente heeft een toelichting gegeven
over het overhevelen van gegevens van de site HeerenveenHelpt!, welke met
ingang van 1 januari wordt opgeheven, naar de gemeentelijke website. Het verzoek
aan de andere werkgroepen is om regelmatig de website te bezoeken en kijken of
de informatie goed te vinden is.
Ouderen
 Ook in deze werkgroep zijn nieuwe leden ingestroomd en is nader kennis gemaakt.
 Het plan Soarch foar thùs is doorgenomen.
 Binnenkort zijn er afspraken met vertegenwoordigers van HiT! en het Cosbo.

Jeugd
 De werkgroep leden hebben kennis gemaakt en omdat dit een grote werkgroep is
zijn de taken verdeeld (onderwerpen zijn onder meer laaggeletterdheid,
inclusieagenda).
 Begin december is er een kennismaking met de strategisch beleidsadviseur Jeugd
mevrouw Dawson, beleidsregisseurs mevrouw Arendz en mevrouw De Witte.
6. Mededelingen van de wijkduo’s
In woonservicezone 4 speelt er veel rondom de Moskoupleats. In woonservicezone 4
worden de ontwikkelingen rondom de uitbreiding van een wooncomplex dat bij Sonja de
Vries n de gaten gehouden.
In Akkrum is het rustig, de dorpsbelangen komen fysiek niet bijeen. Plaatselijk Belang
distantieert zich van de verontrustende berichtgeving rondom de jeugd. De dominee van
de PKN gemeente Aldeboarn is elders beroepen. Dat is jammer voor het dorp omdat hij
sociaal heel actief was voor het dorp en voor de jongeren.
7. Inventarisatie corona-ervaringen sociaal domein
Uit de ervaringen van de leden van de Participatieraad blijkt dat het lastig is om tijdens de
coronaperiode de contacten in het werkveld te onderhouden. Werkbezoeken kunnen niet
worden afgelegd. Men ervaart angst en onrust en vooral eenzaamheid bij de mensen waar
men wel contact mee heeft. Opgemerkt wordt dat het heel jammer is dat de week van de
Eenzaamheid is geannuleerd, juist tijdens deze periode. Zorgverleners komen nog bij de
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mensen thuis en men hoopt dat deze mensen signalen doorgeven als het niet helemaal
goed gaat. De vraag is dan ook hoe bereiken de gemeente en Caleidoscoop de mensen die
dit nodig hebben? Tijdens het overleg met de het hoofd van de afdeling MO zal dit
onderwerp aan de orde komen.
8. Indeling wijkduo’s
Na een vrije discussie wordt er geconcludeerd dat de leidraad de Beleidsagenda moet zijn
om als wijkduo contact op te nemen met de Plaatselijke Belangen en/of wijkraden. Ook
moeten we ons afvragen wat de inzet van de wijkduo’s ons opleveren voor de adviezen die
wij behandelen. De tijdsinvestering blijkt ook lastig te zijn voor de leden. Dit betekent dat
dit punt nogmaals tijdens de volgende vergadering wordt behandeld en dat dan besloten
wordt of dit blijft voortbestaan.
9. Rondvraag
De heer Wassenaar meldt dat de website www.democratie0513.nl een kennisportaal is voor
inwoners, gemeenteraad en professionals in de gemeente Heerenveen. Hier kan iedereen
de uitkomsten bekijken van alle onderzoeken die zijn uitgevoerd in opdracht van de
gemeente Heerenveen. Onder andere zijn hier de gebiedsscans Gezondheid &
Leefomgeving 2019, gegevens per dorp en wijk, te vinden.
Mevrouw Elzinga heeft een vraag over het handboek Maatwerk sociaal domein. De
ambtelijk secretaris zal hier naar kijken.
10. Sluiting
De voorzitter luit om 21.26 uur de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
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