Verslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op
21 november 2019, gemeentehuis te Heerenveen.
Aanwezig:

mevrouw Dommerholt (vz); de heer Kleinhesselink; de heer Roorda;
mevrouw Jorna; mevrouw Plantinga; mevrouw Cuperus; de heer
Spiekhout; mevrouw Browne; de heer Wassenaar; de heer Hoekstra en de
heer Smits

Afwezig:

de heer Mintjes, de heer Kingma en mevrouw Aandewiel

Verslag:

mevrouw Van Dam (ambt. secr.)

_______________________________________________________________________
1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda
Mevrouw Dommerholt opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag en actiepuntenlijst van 17 oktober 2019
Het verslag wordt vastgesteld. Het werkbezoek van 21 januari 2020 aan de Toegang is
definitief bevestigd.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
Naar aanleiding van de ingekomen stukken gaan verschillende leden naar diverse
bijeenkomsten. De aanmelding zal via de ambtelijk secretaris verlopen.
Een vertegenwoordiging is aanwezig geweest bij de bijeenkomst beschermd wonen die
door het netwerk adviesraden sociaal domein Fryslân is georganiseerd. Het beschermd
wonen wordt naar gemeenten gedecentraliseerd, het plan moet nog door Den Haag
worden goedgekeurd. Er zal worden onderzocht hoe dit in Friesland moet worden
aangepakt. Het gaat in Friesland in totaal om 1500 mensen inclusief 200 personen die
een pgb hebben. Voordat het daadwerkelijk zover is zal het waarschijnlijk 2022 zijn.
4. Mededelingen dagelijks bestuur
 De jaarlijkse teambuilding is vastgesteld op woensdag 22 januari 2020 in Akkrum.
 De vergaderdata voor 2020 zijn akkoord.
 Op 7 november jl. was het bestuurlijk overleg waarbij ook aanwezig waren het
hoofd van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling mevrouw Van Belkum en de
heer Kuipers. Een nuttig gesprek waarbij onder andere is gesproken over het
advies mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en de reactie van het college
daarop. Wethouder Broekhuizen heeft de toezegging gedaan dat dit in de
uitvoeringsprogramma’s wordt meegenomen. Ook is gesproken over het feit dat
de voorzitter in 2020 aan het einde van de tweede termijn is gekomen. Omdat
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men hierover nog verder van gedachten wil wisselen zal er een vervolgafspraak
worden gemaakt.
Op 11 november jl. heeft het dagelijks bestuur kennis gemaakt met de griffier en
de adjunct-griffier. Een aangename ontmoeting.
Ook heeft het dagelijks bestuur op 11 november gesproken met de heer De
Kluizenaar en mevrouw De Goede van Caleidoscoop. Wellicht goed om voor de
zomervakantie nog weer eens een werkbezoek aan Caleidoscoop te organiseren.
Op 20 november jl. heeft het dagelijks bestuur kennis gemaakt met het hoofd van
de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling mevrouw Van Belkum. Een wens van
de Participatieraad is om de samenwerking verder te verbeteren.
Het Fries Sociaal Planbureau is in 2018 een onderzoek gestart naar de
burgerparticipatie ten aanzien van het sociaal domein. Er zijn interviews gehouden
met ambtenaren van diverse gemeenten en daarna zijn adviesraden geïnterviewd.
Het proces heeft enige vertraging opgelopen maar men heeft toegezegd dat het
weer wordt opgepakt en dat de resultaten in een expertmeeting begin 2020
worden gepresenteerd.

5. Mededelingen van de werkgroepen
Jeugd
 Er zijn voorbereidingen getroffen voor diverse afspraken met ambtenaren en
andere partijen. Voor 2020 jaar heeft de werkgroep besloten om twee thema’s te
behandelen.
Ouderen
 De werkgroep heeft gesproken met een vertegenwoordiger van Meriant. Een zeer
interessant gesprek. Meriant en ziekenhuis de Tjongerschans bouwen samen aan
een expertisecentrum voor medische specialistische ouderenzorg. Ook de andere
locaties van Meriant zijn de revue gepasseerd. Jubbega is een goed voorbeeld van
integratie waar het thuis wonen van dementerende personen betreft.
 Ook is gesproken met de Huurdersbelangenvereniging Heerenveen. De vergrijzing
in de gemeente Heerenveen neemt toe. Ook zijn de wachtlijsten in zijn
algemeenheid en specifiek voor de verzorgingstehuizen aan de orde geweest.
Sociale woningbouw zal niet eerder dan weer in 2021 plaats vinden. Dit heeft te
maken met de verhuurdersheffing.
 Ook is gesproken met Mariënbosch. Uitgezocht zal worden wanneer er weer een
nieuwe woonvisie moet komen.
Meedoen en Voorzieningen
 De werkgroep leden hebben binnenkort een afspraak met een aantal ambtenaren.
Zaken die worden besproken zijn onder andere de beleidsregels en aangegeven
zal worden dat de bereikbaarheid en levering van hulpmiddelen lastig is. Wellicht
kan dit in de contractbespreking met de leverancier meegenomen worden.
 In de werkgroep vergadering is de inclusieagenda besproken.
Werk&Inkomen
 Er is een afspraak geweest met een ambtenaar over het contract met de
zorgverzekering de Friesland. Ook is er een gesprek geweest waarin de werkwijze
van Caparis is uitgelegd en zijn cijfers toegelicht.
 Het kwijtschelden van schulden bij jongeren blijft de aandacht houden van de
werkgroep.
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6. Mededelingen van de wijkduo’s
De heer Roorda is aanwezig geweest bij de presentatie herinrichtingsplan Akkrum. Een
saillant detail was dat men een bepaalde groep bewoners vergeten was uit te nodigen.
Dorpsbelang Akkrum/Nes heeft een enquête gehouden voor de dorpsvisie. 500 ingevulde
lijsten zijn retour gekomen. Ook waren er 165 door kinderen ingevulde lijsten
geretourneerd.
De heer Kleinhesselink is naar de jaarvergadering van plaatselijk belang JubbegaHoornsterzwaag geweest. Een bijeenkomst waar diverse punten aan de orde kwamen
zoals de AED’s, het voortbestaan van de Kompenije dat nu tien jaar bestaat en
verliesgevend is. Oproep van het bestuur was om ideeën aan te dragen om zo het
voortbestaan zeker te stellen.
7. Gevraagd advies Inclusie agenda
De werkgroepen hebben allemaal informatie aangeleverd voor het advies. Over het
algemeen vindt men dat er goeie aanzetten zijn maar dat het niet heel concreet is. In het
stuk wordt alleen gesproken over openbare gebouwen. Men mist men de toegankelijkheid
van gebouwen als horeca, dienstverlenende zaken zoals kappers, slagers, bakkers etc.
Men pleit voor een stimuleringsfonds zodat ook de eigenaren van deze panden de
toegankelijkheid kunnen verbeteren. Er is weinig inclusie in samenhang met de
Participatiewet. Ook wordt opgemerkt dat het wellicht aan te bevelen is om een
nulmeting uit te voeren. Het definitieve advies zal nog ter informatie aan de werkgroepen
worden gestuurd en daarna worden doorgestuurd naar het college van burgemeester en
wethouders.
8. Gevraagd advies beleidsregels verlagen bijstand in verband met de
woonsituatie en de schoolverlaterssituatie Participatiewet gemeente
Heerenveen 2020.
Het advies wordt toegelicht door de werkgroep Werk en Inkomen. De kanttekening die
gemaakt wordt is dat men gefocust moet blijven op maatwerk. Ook zal maatwerk moeten
toegepast in relatie met de overgangsregeling. Het advies zal enigszins worden
aangepast en daarna op route gaan.
9. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
10. Sluiting
Om 21.15 sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
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