Verslag van de openbare vergadering participatieraad gehouden op
20 oktober 2016
Aanwezig: mevrouw Dommerholt (vz); mevrouw Plantinga(vice-vz); de heer
Kleinhesselink; mevrouw Aandewiel; de heer Roorda; de heer Mintjes; de heer Blank
(secretaris); de heer Van der Wal; de heer De Jong; de heer Sixma en mevrouw Jorna.
Afwezig: mevrouw Van Boetzelaer en de heer Spiekhout
Verslag: mevrouw Van Dam

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De afwezigen
worden genoemd en de agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag 15 september
Het verslag wordt vastgesteld en de actielijst aangepast.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
Aan het overzicht met uitgaande stukken wordt het ongevraagde advies verbetering
cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken mei 2016 toegevoegd.
4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 De introductiecursus gebarentaal zal door de heer Van der Wal zelf worden
gegeven. De datumprikker zal worden rondgestuurd zodat dit in december
waarschijnlijk nog zal plaatsvinden.
 Het dagelijks bestuur heeft op 21 oktober a.s. een overleg met het Cosbo.
Werkgroep 1 is ook vertegenwoordigd.
 De voorzitter en de vicevoorzitter zijn naar de ledenvergadering van de FSU
geweest. De subsidie van het FSU zal worden beëindigd. Het plan dat men heeft
opgesteld is tijdens deze vergadering besproken. Het gepresenteerde plan is
risicovol. Wat opvalt tijdens zo’n bijeenkomst is dat alle Wmo-raden verschillend
georganiseerd zijn.
 Op 2 november wordt er door Zorgbelang een bijeenkomst voor mantelzorgers
georganiseerd. Op 26 oktober is er een bijeenkomst voor cliënten.
5. Mededelingen van de werkgroepen
Werkgroep 1
 In de werkgroepvergadering is teruggekeken op de 1e vergadering en is men
verder gegaan met nader kennismaken. De heer De Jong wordt als lid
toegevoegd.
 Er is contact geweest met PB Oldeboorn. Signalen zullen worden doorgegeven.
 Naar aanleiding van een krantenartikel over Mienskipssoarch Oldeboorn heeft men
geprobeerd contact te krijgen met een Meitinker. Helaas is dit niet gelukt.
 De Stichting de Kempenaer wordt geliquideerd. Het wijkcentrum wordt
overgenomen door het wijkplatform, wellicht daardoor ook een breder draagvlak.




Men is naar een bijeenkomst over de herinrichting van de wijk de Greiden
geweest.
Soarch foar thûs is verwerkt in de Beleidsagenda.

Werkgroep 2
 Ook hier is men verder gegaan met kennismaken en zijn de nieuwe leden verder
op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn.
 De heer De Jong wordt contactpersoon van deze werkgroep. Mevrouw Plantinga
blijft wel betrokken bij het studentenonderzoek.
 De overleggen in relatie tot de privacy zijn bijna in de afrondende fase. Volgens de
beleidsagenda zal nog advies worden gevraagd.
 In de volgende werkgroepvergadering zal er gebrainstormd worden over het plan
‘Koersen’ .
Werkgroep 3
 Men heeft een prettig gesprek gehad de adviesraad van Weststellingwerf over
ouderenzorg en vrijwilligers.
 Men heeft het conceptadvies klachtenregeling sociaal domein geschreven.
 Binnenkort is er een gesprek met de desbetreffende ambtenaar over de
mantelzorgpas.
Werkgroep 4/5
 De werkgroepvergadering stond in het teken van kennismaken en het doornemen
van de werkwijze van vergaderen.
 Men heeft het conceptadvies beleidsregel maatschappelijke ondersteuning
Himmelsjek voorbereid.
 De bijeenkomst van Zorgcongres is bezocht. Er waren een aantal goede sprekers.
Er is een nieuwe beweging gaande bij verzekeringen en artsen over wat de cliënt
wil in plaats van dat men dit voor de cliënt gaat bedenken. Een verslag komt op
de website van Zorgbelang.
 Er is veel aandacht voor de onafhankelijke cliëntondersteuning. Belangrijk dat
deze discussie wordt gevoerd.
Werkgroep 6
 Het thema dat deze werkgroep dit jaar behandelt is ‘toetreden van mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt’. In de overleggen die gevoerd worden met
afdelingshoofden en bestuurlijke overleggen worden dit onder de aandacht
gebracht. In de volgende bijeenkomst zullen we een conceptbrief behandelen.
 Er is een pilot waarbij 30 ‘zorgjongeren’ beneden de 30 jaar begeleid worden. Na
9 maanden wordt geëvalueerd om te kijken of er daarna minder zorg nodig is. De
pilot is bij drie bedrijven aanbesteed.
 In de gemeenteraad wordt de Collectieve zorgverzekering behandeld. Heerenveen
stelt ook een ander model voor. Het advies zal in de eerstvolgende vergadering
worden behandeld.
 Er zullen weer werkbezoeken worden gebracht, dit keer aan onder andere de
voedselbank, vluchtelingenwerk, VSP en aan de Meitinker(s). Leden van de
andere werkgroepen kunnen aansluiten.
6. Advies klachtenregeling sociaal domein.
De verordening moet officieel door de gemeenteraad worden vastgesteld. In het advies
zal nog extra aandacht worden gevraagd voor de communicatie met bijvoorbeeld doven
en slechthorenden; het fries; laaggeletterden etc. Ook wil de Participatieraad graag een
van de leden van de klachtencommissie voordragen. Het advies wordt met de wijzigingen
aangepast en verstuurd.

7. Conceptadvies beleidsregel maatschappelijke ondersteuning Himmelsjek.
Het conceptadvies zal met een aantal punten worden aangevuld. Een van de punten is
het verzoek om dit jaarlijks te evalueren. Het advies wordt aangepast en verzonden naar
het college van benw.
8. Voorstel gebruik sociale media.
Na een brede discussie zal de werkgroep met een aangepast voorstel komen.
9. Cliëntencontactmiddag 24 oktober
Men wordt bijgepraat over de bijeenkomst die de Participatieraad organiseert op
maandagmiddag 24 oktober. Bijna alle leden zullen aanwezig zijn en we hopen op een
goede bijeenkomst.
10. Rondvraag
 De heer Blank geeft aan dat wanneer het conceptadvies inzake de
zorgverzekering wordt behandeld hij zich hiervan afzijdig houdt, dit in verband
met zijn werk.
 Naar aanleiding van een vraag van de heer De Jong inzake het integraal
toekennen van budgetten aan de wijk zal werkgroep 1 hier naar kijken.
 De heer Van der Wal vraagt hoe er met signaalkaarten wordt omgegaan. Als de
afzender bekend is worden deze beantwoord. Het gaat om het registreren van
signalen, er wordt niet geadviseerd.
 Mevrouw Jorna vraagt of het bekend dat de afdeling Samenleving onderzoek doet
naar de ervaringen met de Meitinker hulpvraag Jeugd. In januari worden de
uitkomsten van het onderzoek gepubliceerd. Het is een landelijk formulier dat
wordt gebruikt en niet erg toegankelijk.
 Na het overleg met de afdelingshoofden zal er weer een geactualiseerde
beleidsagenda worden verstuurd.
 Mevrouw Aandewiel is naar een bijeenkomst van Zorgbelang geweest met als
thema medezeggenschap cliëntenraden. Men wil dit gaan toepassen op de WMO.
Een spannende ontwikkeling.
 Mevrouw Cuperus geeft aan samen met mevrouw Plantinga aanwezig te zijn
geweest bij de presentatie van HIT.
8. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

