
 
 

Verslag van de openbare vergadering participatieraad gehouden op 

21 januari 2016 in kamer 13 van het gemeentehuis te Heerenveen. 

 

Aanwezig:  mevrouw Dommerholt (vz); mevrouw Telgen (v-vz); mevrouw 

Aandewiel; de heer Mintjes; de heer Smits; de heer 

Dommershuijzen;de heer Sixma; de heer Kleinhesselink; de heer 

Blank( secr.)de heer Van der Korf; mevrouw Van Boetzelaer en 

mevrouw Plantinga. 

Afwezig: mevrouw Cuperus 

Verslag:     mevrouw Van Dam  

 

 

1. Opening 

Mevrouw Dommerholt opent de vergadering en heet allen van harte welkom op deze 

eerste vergadering van 2016. Met name de heer Rutger Kuipers wordt welkom geheten. 

Hij gaat een presentatie verzorgen over wijkverpleging niet-toewijsbare zorg (S1). Dit is 

preventiezorg dat aan een groep wordt gekoppeld, dus geen zorg aan één persoon. We 

gaan kijken naar een filmpje van De Friese Wouden over de inzet en het succes van 

2015.  

 

De heer Kuipers merkt nog op dat het protocol voor de toezichthouding voor 1 jaar wordt 

vastgesteld. Dit jaar wordt gebruikt om een en ander te optimaliseren. Op korte termijn 

zal de Participatieraad hiervan op de hoogte worden gebracht. Mevrouw Dommerholt 

bedankt de heer Kuipers voor zijn aanwezigheid.  

 

2. Verslag van 17 december 2015 

Naar aanleiding van het verslag wordt medegedeeld dat de in december ingestelde 

werkgroep AZC ad-hoc werkgroep AZC wordt genoemd.  

Hierna wordt het verslag vastgesteld. 

       

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

Het stuk inzake Casa wordt toegevoegd aan de ingekomen stukken en voor kennisgeving 

aangenomen. Binnenkort heeft de werkgroep hierover een afspraak met mevrouw 

Haanstra.  

 

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 Programma teambuilding 

De stukken voor de teambuilding van 28 januari  zijn verspreid. De leden zijn 

content met de opzet van de dag. 

 Het DB heeft kennis gemaakt met de heer Van Eunen, directeur van Caleidoscoop. 

Men kijkt terug op een aangenaam gesprek en er is afgesproken dat hij voor het 

einde van het jaar zal worden uitgenodigd voor de vergadering. 

 Mevrouw Dommerholt is naar de gemeenteraadsvergadering van december 

geweest. Deze avond werd goed bezocht door jongelui omdat de subsidie van 

Casa op de agenda stond. 

 

 

 



5. Mededelingen van de werkgroepen 

Werkgroep 1 Sociale Samenhang, Leefbaarheid, Jeugd en Ouderen 

- Het is weer tijd voor de jaarvergaderingen van Plaatselijke Belangen en 

wijkraden. Werkgroep 1 zal hier zoveel mogelijk zelf aan deelnemen. Is er 

vanuit de andere werkgroepen belangstelling dan moet men zich even melden 

bij de contactpersoon van werkgroep 1.   

- De werkgroep heeft haar bijdrage geleverd aan het programma van de 

teambuilding en men is bezig met het jaarverslag en jaarplan. 

- Ongevraagd advies wordt behandeld bij punt 7a. 

 

Werkgroep 2 Info, Advies en Cliëntondersteuning 

- De werkgroep is bezig met het jaarverslag en nieuw jaarplan. 

- De werkgroep wil graag met studenten de sociale kaart Heerenveen helder en 

inzichtelijk te maken. Er zal een overleg worden gepland met mevrouw Elsinga 

van de gemeente en iemand van Caleidoscoop omdat er al een samenwerking 

is. 

 

Werkgroep 3 Mantelzorg en Vrijwilligerswerkbeleid.  

- Men is verheugd over de reactie van het college op het advies Mantelzorg van 

de Participatieraad. Een punt van aandacht is de definitie van het woord 

mantelzorger. Wij zijn van mening dat er geen onderscheid is in 

mantelzorgers. Alle burgers van de gemeente zijn gelijk. De werkgroep heeft 

binnenkort nog weer een afspraak met mevrouw Elsinga.   

 

Werkgroep 4 Deelname Mij. Mensen met een beperking en Wmo Voorzieningen 

- De werkgroep heeft gereageerd op de ingestuurde signaalkaart. Ook is men op 

bezoek geweest bij deze familie. Het was goed om het gesprek aan te gaan en 

men heeft de betrokkenen verwezen naar de Meitinker.  

 

werkgroep 5 Opvang en Huiselijk Geweld 

- Men heeft diverse afspraken met ambtenaren gemaakt om van gedachten te 

wisselen o.a. over de Pitch leerlingen van het Friesland College. 

- De werkgroep ziet graag tijdig de “bovengemeentelijke” stukken voordat deze 

door de centrumgemeente worden vastgesteld. De Participatieraad kan geen 

advies geven maar wel voor input zorgen voor de ambtenaren die belast zijn 

met de regiozaken. De ambtelijk secretaris zal hierover een berichtje sturen 

aan de betrokken ambtenaren. 

- Men is naar Zienn geweest (verslaafdenzorg). Het was een nuttig en 

opengesprek. Er zal meer op gezinnen worden ingezet. Het aantal dak en 

thuislozen groeit.  

- Tijdens de vergadering van het fries platform ggz cliënten is ook de 

centrumgemeente aan de orde geweest. Men betreurt het om niet op 

regionaal niveau te kunnen adviseren.  

 

Werkgroep 6 Werk en Inkomen 

- De werkgroep gaat meer thematisch werken. Tijdens de werkbezoeken die 

worden afgelegd gaat men proberen daadwerkelijk “mee te lopen” niet alleen 

meer een gesprek. Men wil meer voeding vanuit de cliënten en dit gaan 

onderbouwen met de cijfers die van de beleidsambtenaren komen. Na een 

halfjaar wordt er geëvalueerd.  

 

Ad-hoc werkgroep kwaliteit 

- De werkgroep heeft een vervolggesprek gehad met mevrouw Roelofs en de 

heer Nijzing met als onderwerp de oprichting van een onafhankelijke 

klachtencommissie. Volgens de werkgroep een prima invulling van ons advies. 

Het was een goed gesprek. Punt van aandacht is de bemiddeling. Wellicht 

wordt er een ombudsplein ingesteld. 



 

 

Ad-hoc werkgroep AZC  

- Er is een klankbordgroep opgericht die uit vier themagroepen bestaat.  Deze 

klankbordgroep heeft een belangrijke rol voor de bestuursovereenkomst die de 

gemeente en het COA aangaan. De klankbordgroep heeft 4 subgroepen 

communicatie; vrijwilligers; inrichting en veiligheid. Er is besloten om een ad-

hoc werkgroep in te stellen die zal bestaan uit mevrouw Aandewiel en de 

heren Kleinhesselink; Van der Korf en Mintjes. Zaterdag 23 januari a.s. zal de 

klankbordgroep het AZC in drachten gaan bezoeken. Mevrouw Aandewiel is 

contactpersoon van de ad-hoc werkgroep. 

 

6a zorgboerderijen 

- Werkgroep vier heeft een tweetal zorgboerderijen bezocht. Het beeld wat naar 

voren komt is dat er meer zorg in natura is bij de dagbesteding c.q. 

begeleiding. Afgesproken wordt dat men doorgaat met inventariseren en dat 

de werkgroep contact zoekt met de heer Sloothaak en mevrouw De Graaf van 

de gemeente om van gedachten te wisselen.  

-  

6. Evaluatie Contactbijeenkomst 12 oktober 2015 

- Bij de vragen en antwoorden Huishoudelijke hulp zal worden toegevoegd dat 

men verwacht dat in 2016 de Himmelsjek zal blijven bestaan.  De stukken 

zullen ter informatie aan de deelnemers en genodigden worden verstuurd. 

 

7a. Ongevraagd advies noodopvang vluchtelingen (nav een artikel in de Leeuwarder 

krant van zaterdag 16 januari jl.) 

Werkgroep 1 heeft naar aanleiding van een artikel uit de Leeuwarder Krant van 16 

januari jl. gemeend hierop te moeten reageren. Vanuit de Participatieraad zal een 

steunbetuiging aan het college van benw worden gestuurd.  

    

7. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

8. Sluiting 

Om 21.50 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder wel thuis.  

 

 

 


