Verslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op
21 april 2016 in kamer 13 van het gemeentehuis te Heerenveen
Aanwezig

Afwezig:
Verslag

: mevrouw Dommerholt (vz); mevrouw Telgen (v-vz); de heer Mintjes; de
heer Smits; de heer Dommershuijzen; de heer Sixma; de heer Blank
(secr.) de heer Kleinhesselink; de heer de heer Van der Korf;
mevrouw Van Boetzelaer en mevrouw Plantinga
mevrouw Cuperus en mevrouw Aandewiel
: mevrouw Van Dam

__________________________________________________________________________
1. Opening
Mevrouw Dommerholt opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Presentatie van Hoor Friesland
Vertegenwoordigers van HoorFriesland verzorgen een presentatie. Hierbij is tevens een
doventolk aanwezig. Een indrukwekkende presentatie die heeft laten zien waar dove
mensen tegen aanlopen. Mevrouw Dommerholt bedankt hen voor hun aanwezigheid.
3. Verslag van 17 maart 2016
Het verslag wordt goedgekeurd.
4. Ingekomen en uitgaande stukken



Provinciale staten van Friesland heeft besloten dat het FSU geen subsidie meer zal
ontvangen. De heer Mintjes zal het FSU namens de Participatieraad een
steunbetuiging sturen.
Op de brief van 14 januari jl. van de Participatieraad gericht aan het college van
b&w met als onderwerp: brief van de staatssecretaris van VWS d.d. 1 december
2015 betreffend aandachtspunten en actuele ontwikkelingen Wmo 2015 is nog
geen reactie gekomen. Deze nog toevoegen aan het overzicht openstaand.

5. Mededelingen Dagelijks Bestuur




31 maart heeft het DB op uitnodiging van de griffier een presentatie gegeven aan
de leden van de commissie Saza. De bijeenkomst had een besloten karakter, er
waren geen wethouders en ambtenaren aanwezig.
6 april a.s. is er een overleg met de afdelingshoofden van Samenlevingszaken en
Wimo. De beleidsagenda is al eerder behandeld.
De sollicitatieprocedure voor nieuwe leden is in volle gang. Het doel is om in mei
met een voordracht te komen.

6. Mededelingen van de werkgroepen
Werkgroep 1 Sociale samenhang, Leefbaarheid, Jeugd en Ouderen








De studente van het Friesland College heeft de werkgroepvergadering
bijgewoond. Zij en de werkgroep zijn enthousiast en er worden vervolgafspraken
gemaakt.
Woonvisie – de werkgroep wacht de aparte notitie “Soarch foar thûs”af.
Het overleg met de Cosbo is niet doorgegaan.
Een effect van het nieuwe alcoholbeleid is volgens Staj (Stichting jeugd en
jongerenwerk Akkrum en Nes) dat men de middengroep van 18+ is kwijtgeraakt.
Zij zijn veelal te vinden in keten of thuis. Staj richt zich nu op tienerwerk maar
dat slaat (nog) niet aan. Binnenkort zoekt de jongerenwerker van Caleidoscoop
contact met vertegenwoordigers van Staj.
De werkgroep is naar twee bijeenkomsten van Plaatselijk belang geweest.
Ook heeft men een bijeenkomst van Foar elkoar/Akkrumhelpt bezocht.

Werkgroep 2 Info, Advies en Cliëntenondersteuning







Op 4 april jl. heeft men een bezoek gebracht aan WIL (cliëntenondersteuning
houtwerkplaats De Wisse). Duidelijk is geworden dat er minder budget is voor
vervoer naar de werkplaats. Een zorgelijke ontwikkeling.
Men heeft een afspraak gehad met mevrouw Elsinga betreffende de nieuwe versie
van de website HeerenveenHelpt! Men wil de website meer toespitsen op de buurt
en sterker inzetten in het informeler circuit. De opdracht voor de studenten van
de Hanzehogeschool zal waarschijnlijk in september starten.
Men heeft een zeer plezierig gesprek gehad met de coördinator van de Meitinkers
en een Meitinker. In Heerenveen maakt men een telefonische afspraak voor het
zgn. keukentafelgesprek, daar waar het gaat om eenvoudige hulpvragen. Maar bij
meer complexe hulpvragen wordt de cliënt schriftelijk uitgenodigd voor dit
gesprek. En bestaat de optie om een zgn. “derde persoon” mee te brengen naar
het gesprek.De nieuwe werkwijze van de gemeente is dat men meer gaat inzetten
op preventie.
Ook heeft de werkgroep betreffende privacy een gesprek gehad met mevrouw
Roelofs en de heer Nijzing.

Werkgroep 3 Mantelzorg en Vrijwilligersbeleid




Mevrouw Telgen is op 7 april op uitnodiging naar een commissievergadering van
samenlevingszaken geweest waar een petear was over het Uitvoeringsplan
Mantelzorg. Op dit moment loopt het onderzoek naar vrijwilligersbeleid. De
werkgroep is geïnformeerd. De gemeente heeft enquêtes verstuurd en de respons
is hoog. In mei is er bijeenkomst waarbij de Participatieraad (lees werkgroep)als
toehoorder aanwezig kan zijn. Het doel is om de continuïteit van de vrijwilligers te
waarborgen.
Ook staat er een afspraak met de heer Bos inzake plan van aanpak
Eenzaamheidsonderzoek.

Werkgroep 4/5 Bevordering deelname aan de Mij door mensen met een
beperking, betreffende WMO voorzieningen en leerlingenvervoer /Opvang en
huiselijk geweld



Er is een afspraak geweest met het Logeerhuis Heerenveen (Het logeerhuis is een
adres voor kinderen van 4 t/m 18 jaar met ADHD, ASS en andere aanverwante
stoornissen).
Men is naar een bijeenkomst van Kansplus Wmoraden Friesland geweest. Deze
avond ging met name over de cliëntenondersteuning



Op 21 april is men naar een themabijeenkomst Burgerparticipatie in de openbare
ruimte geweest, georganiseerd door Atensus. Verschillende geledingen, ook
vanuit de gemeente, waren hier aanwezig.

Werkgroep 6 Werk en Inkomen





Er is een vertegenwoordiging naar de preventieschulddienstverlening geweest.
Een inspirerend bezoek.
Ook heeft men een afspraak gehad met de heer Olijerhoek van het werkbedrijf.
Men concludeert dat het werkbedrijf (nog) niet optimaal functioneert.
Binnenkort brengt men een bezoek aan de Barones.
Ook heeft men binnenkort een afspraak met vrijwilligers van het project
Budgetmaatjes. Wie mee wil moet zich even bij werkgroep 6 melden.

Ad-hoc werkgroep Kwaliteit bij maatwerk



De werkgroep is geïnformeerd, het loopt naar wens.
De heer Smits geeft aan dat hij een brief van de gemeente heeft betreffende het
cliëntervaringsonderzoek.

Ad-hoc werkgroep AZC




Om de parksfeer te versterken komen er tussen de Zonnebloemstraat en het
azcterrein onder andere bomen, een speelweide en een waterpartij. De
piketpaaltjes van deze waterpartij zijn op 13 april jl. geplaatst.
Op 9 maart jl. is de Klankbordgroep voor de laatste keer bijeen geweest
Op 29 maartwas er weer een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. De
Participatieraad was vertegenwoordigd.

7. Concept-Jaarverslag 2015 en concept-Jaarplan 2016
De concepten zijn aangepast en er wordt besloten dat werkgroep 4/5 een nieuwe titel
krijgt: Meedoen en Voorzieningen.
8. Format adviesbrief
Het format wordt vastgesteld en de leden krijgen dit digitaal toegestuurd.
8.a Ongevraagd advies onafhankelijke cliëntenondersteuning
Na een korte discussie met de overige leden van de Participatieraad zal de werkgroep het
advies zodanig aanpassen dat dit in de vergadering van 19 mei a.s. zal worden
behandeld. In dit verband wordt door de voorzitter nog verwezen naar de stukken die
mevrouw Both heeft verstuurd (werkplaats 2.0).
10. Rondvraag
De heer Sixma heeft kennis genomen van de artikelen in de Leeuwarder Courant met
betrekking tot de ontwikkelingen bij Caparis en de rol van de gemeenten als
aandeelhouder. Werkgroep 6 heeft contacten met de ondernemingsraad. Ook de situatie
rondom taxivervoerder Klomp is verbazingwekkend.
11. Sluiting
Hierna sluit de voorzitter om 21.45 uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

