Verslag van de vergadering van de Participatieraad van
20 januari 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; de heer
Wassenaar; mevrouw Jorna; mevrouw Voorzanger; mevrouw Aandewiel; de
heer Spiekhout; de heer Janssen; mevrouw Speel-Bakker; mevrouw Hullegie
en mevrouw Elzinga

Verslag:

mevrouw Van Dam (ambt. secr.)

_______________________________________________________________________
1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter opent deze digitale vergadering en heet allen van harte welkom op de eerste
vergadering van het nieuwe jaar. De agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag en actiepuntenlijst van 17 december 2020
De heer Spiekhout was aanwezig bij de vergadering van 17 december. Het conceptverslag
wordt met deze aanvulling vastgesteld.
Actielijst:
 Het DB zal in de eerstvolgende vergadering een besluit nemen over het uitnodigen
van de heer Brouwer, specialist personen met verward gedrag.
 Het werkbezoek aan Caleidoscoop zal zo snel als dit weer mogelijk is vanwege de
coronamaatregelen worden gepland.
 In de eerstvolgende vergadering op 18 februari zal een ad-hoc werkgroep Privacy
worden ingesteld.
Hierna wordt de actielijst aangepast.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 Het DB heeft in december kennisgemaakt met de wethouders Zoetendal en Rinkes.
Een plezierig en open gesprek dat fysiek plaats kon vinden.
 De vraag om een professioneel teamaccount voor de contactpersonen van de
werkgroepen is uitgezet bij het hoofd van de afdeling MO.
5. Mededelingen van de werkgroepen
Ouderen
 In de laatstgehouden bijeenkomst met het Cosbo werd geconstateerd dat er veel
pessimisme heerst onder de ouderen. De werkgroep heeft gevraagd om een update.
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In aansluiting op de presentatie van het rapport over eenzaamheid van studenten
van NHLStenden gaat de werkgroep en afspraak maken met de aanjager
eenzaamheid mevrouw Benedictus.
De werkgroep zal een standpunt innemen voor wat betreft de wijkduo’s.

Meedoen en Voorzieningen
 De werkgroep heeft op 3 februari afspraken staan met medewerkers van Beleid &
Regie. Deze zullen digitaal plaatsvinden.
 Volgende week vindt er vanuit SDF een digitale bijeenkomst over de inkoopstrategie
Beschermd Wonen. Een afvaardiging zal hieraan deelnemen.
 Binnenkort is er een afspraak met mevrouw van der Horst en mevrouw Linders over
de aanbesteding van het Wmo-vervoer in de gemeente.
 Voor het Jaarplan 2021 heeft de werkgroep een shortlist gemaakt.
 Een rondje over het welbevinden van de leden in deze coronatijd levert positieve
verhalen op.
 De werkgroep neemt het vervolg van de AED’s over van de werkgroep Jeugd.
Werk&Inkomen
 De werkgroep heeft bij de gemeente navraag gedaan of men zicht heeft op
bedrijven met schulden als gevolg van de coronacrisis. De gemeente heeft dit
uitbesteed aan het Bureau Zelfstandigen Fryslan (BZF) en de bureaus Zuidweg en
Partners etc. die ondersteuning bieden bij saneringen of anders. De indruk bestaat
dat het aantal zzp’ers dat problemen heeft wel toeneemt. Samen met afdeling
Economische zaken worden dit jaar afspraken gemaakt hoe we breder de
voorlichting aan bedrijven kunnen versterken. Zodra er nu contact met de
gemeente wordt gelegd, schuldhulpverlening, worden ze direct goed
doorverwezen naar specialismen zoals BZF.
 Maar er is dus geen direct inzicht in de aantallen bedrijven en zzp-ers die
schulden hebben door de coronacrisis in de gemeente Heerenveen. De werkgroep
volgt via de contactpersoon binnen de gemeente mevrouw Van Dun de
ontwikkelingen.
Jeugd
 De werkgroep heeft de prioriteit voor 2021 vastgesteld.
 Uit een inventarisatie blijkt dat het niet bij alle gezinnen even goed gaat. Het lijkt
dat de problemen toenemen.
 Het signaal is opgevangen dat kinderen die nu gebruik maken van de peuteropvang
en de VVE én vier jaar worden tijdens de lockdown niet worden toegelaten op het
basisonderwijs. Men gaat contact zoeken met de gemeente met de vraag of dit juist
is en wat het beleid is.
6. Mededelingen van de wijkduo’s
De heer Wassenaar merkt op dat Heerenveen Noord, nu er geen algemene
ledenvergadering kon worden gehouden, een boekwerkje heeft gemaakt met daarin de
activiteiten van het jaar. Een actieve groep en wijk.
7. Jaarverslag en Jaarplan
Vanwege de coronacrisis is het Jaarplan 2020 niet vastgesteld. Veel punten kunnen worden
doorgeschoven naar 2021 en wat niet meer van toepassing is vervalt.
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De werkgroepen zullen het Jaarverslag 2020 voor 1 maart aan de ambtelijk secretaris
toesturen zodat het Jaarverslag in de plenaire vergadering van maart kan worden
vastgesteld.
8. Teambuilding
Uit de inventarisatie is gebleken dat donderdag 11 maart gereserveerd wordt voor de
jaarlijkse teambuilding. De agenda en de locatie zullen nog worden toegestuurd.
9. Casus bijstand Heerenveen (open discussie)
Naar aanleiding van wat in de media de bijstandsaffaire wordt genoemd, hebben de leden
van gedachten gewisseld. De volgende punten zijn benoemd:
 Extra giften ter waarde van 1200 Euro per jaar zonder hier een melding van te
maken.
 Bijzonder dat je als ouder belastingvrij mag schenken maar dat je geen
boodschappen mag doen.
 Het verhaal heeft twee kanten. De mensen krijgen een uitkering maar hebben
daarmee de verplichting om de zaken te melden. Als je niet aan deze
meldingsplicht voldoet kom je je verplichtingen niet na. Uiteraard is er ook een
menselijke maat. Als er onrechtmatigheden worden geconstateerd wordt de wet
toegepast. Het is een hoor en wederhoor verhaal.
 Blijft de gemeente wel aan voorlichting doen?
 Het is ingewikkelde problematiek. De grafiek van de afgelopen vijf jaar laat zien
dat de meeste terugvorderingen onder de 1000 Euro zijn.
 Heeft de gemeente ruimte om van de wet af te wijken? Afwijken mag in sommige
gevallen, maar men is wel streng. Het probleem zit hem echt in de meldingsplicht
die een cliënt heeft die een bijstandsuitkering ontvangt.
 De Participatieraad heeft geen invloed op de Participatiewet.
 Is er bij de inwoners van de gemeente voldoende bekendheid met de
klachtenregeling?
 De werkgroep Werk & Inkomen zal de casus blijven volgen.
10.
Rondvraag
De heer Spiekhout bedankt de leden voor de belangstelling tijdens zijn ziekte.
11.
Sluiting
Met een terugblik op de vergadering sluit de voorzitter de vergadering om 21.25 uur.
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