Verslag van de openbare vergadering participatieraad gehouden op
25 februari 2016 in kamer 33 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
Kleinhesselink; de heer Dik van der Korf; mevrouw Van Boetzelaer
en mevrouw Plantinga.
mevrouw Cuperus; de heer Sixma; mevrouw Aandewiel en de heer
Blank
mevrouw Van Dam

1. Opening
Mevrouw Dommerholt opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Verslag van 21 januari 2016
Het verslag vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
 De reactie van het college op het advies van de Participatieraad betreffende
evaluatie Casa wordt voor kennisgeving aangenomen.
 Naar aanleiding van de reactie van het college inzake Preventieplan Schuldhulp zal
de werkgroep contact zoeken met de desbetreffende ambtenaar en een
stappenplan maken. De Participatieraad wil in deze graag adviseren.
 Het Procesplan calamiteiten WMO 8+ is een werkdocument er komt nog definitief
plan.
 Het beleidsadvies doelgroepenvervoer zal op 7 maart in de commissie Saza
worden behandeld. Er is toegezegd dat de Participatieraad betrokken zal worden
in bestek van aanbesteding.
 Werkgroep 1 zal kijken of er nog aanleiding is om te reageren naar aanleiding van
de toegestuurde Woonvisie van de gemeente.
 Werkgroep 3 zal het rapport Eenzaamheid bestuderen. Omdat de bezetting van de
werkgroep op dit moment niet op sterkte is zal mevrouw Dommerholt meelezen.
 Op 30 maart a.s. wordt er een vervolg gegeven aan het bezoek dat
staatssecretaris Van Rijn op 11 juni 2015 aan Heerenveen heeft gebracht. De heer
Smits is hiervoor uitgenodigd en mevrouw Dommerholt zal hem vergezellen.
4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 Tijdens de in februari gehouden leden vergadering van de FSU kwam de
provinciale subsidie aan de orde. We blijven volgen hoe zich dit gaat ontwikkelen.
 Er gaan drie vertegenwoordigers naar de bijeenkomst beschermd wonen op 10
maart a.s.
 De voorzitter is naar het voorzitteroverleg van Zorgbelang geweest op 24 februari
jl. Het was een goede bijeenkomst en er is afgesproken dat dit twee tot drie keer
per jaar zal plaatsvinden. De bijeenkomst over Beschermd Wonen is ook aan de
orde geweest en er is afgesproken dat alle WMO-raden hierover zullen gaan
adviseren. Overigens kwam in dit overleg ook naar voren dat vrij veel
adviesraden volgens het Heerenveens model georganiseerd gaan worden.





Zorgbelang organiseert inhoudelijke themabijeenkomsten.
Het DB zal overleggen met het afdelingshoofd Samenleving betreffende de
advisering van de beleidsagenda.
Het DB is door de commissie Saza uitgenodigd voor een bijeenkomst. Hier zijn
geen wethouders en ambtenaren voor uitgenodigd. Mevrouw Dommerholt zal de
wethouders hier van op de hoogte brengen.

5. Mededelingen van de werkgroepen
Werkgroep 1 Sociale Samenhang, Leefbaarheid, Jeugd en Ouderen
 De werkgroep heeft geadviseerd over de startnotitie Fries. Dit zal als apart
agendapunt worden behandeld.
 Men is naar een bijeenkomst in Akkrum/Nes geweest in het kader van
Buurtpreventie. Ingebracht dat vooral het omzien naar elkaar aandacht verdient.
 Op 23 februari jl. is men naar de klankbordbijeenkomst Parkeervisie geweest. Men
heeft aandacht gevraagd voor de kwetsbare burger en gevraagd of de mensen
van de thuiszorg over voldoende parkeerruimte beschikken. Er zullen nog een
aantal vervolgbijeenkomsten worden georganiseerd.
Werkgroep 2 Info, Advies en Cliëntondersteuning
 De werkgroep is samen met werkgroep 4 naar It Hummelhûs geweest. Een
andersoortige zorgboerderij waarbij kinderopvang, dagbesteding en begeleiding
voor jongeren tot 18 jaar worden geïntegreerd. Men heeft dit als zeer boeiend
ervaren. Er kwam naar voren dat de onafhankelijke cliëntondersteuning
onderbelicht is in Heerenveen. Voor 2016 heeft de gemeente een contract met
MEE Friesland.
 Er wordt een vervolgafspraak gemaakt met de heer Kuipers en mevrouw De Graaf
betreffende de zorgboerderijen. Van de 225 pgb-houders zijn 45 contracten niet
omgezet in ZorginNatura.
 Het project Sociale kaart met studenten wordt opgeschoven naar augustus.
Werkgroep 3 Mantelzorg en Vrijwilligerswerkbeleid.
 In het Uitvoeringsplan mantelzorgers staat de definitie mantelzorger. Er wordt
bekeken of men ruimhartiger met de definitie om kan gaan dan zoals die
beschreven is.
Werkgroep 4 Deelname Mij. Mensen met een beperking en Wmo Voorzieningen
 De werkgroep zal betrokken worden bij het bestek van aanbesteding inzake het
Doelgroepenvervoer.
 Op 8 maart zal de 1e gezamenlijke werkgroepvergadering 4/5 plaatsvinden.
Werkgroep 5 Opvang en Huiselijk Geweld
 De werkgroep is in gesprek geweest met mevrouw Haanstra betreffende het
alcoholbeleid. Op dit moment is een en ander nog weinig concreet.
 Ook is er een gesprek geweest met de heer De Jong van sportzaken. Een goede
gedachtewisseling over het oude Beugelproject en hoe bereik je de jeugd?!
 Men heeft de vergadering van Platform ggz-cliënten bezocht.
Werkgroep 6 Werk en Inkomen
 Men heeft het expertisecentrum werkhulp bezocht. Een mooie en informele
ochtend met veel tekst en uitleg over de voortgang.
 Op 15 maart zal er een gesprek zijn met de OR van Caparis.
 De informatiebijeenkomst die de FSU en De Barones gaan organiseren wordt naar
25 april verschoven; de Participatieraad faciliteert.
 Een lid van de werkgroep is met een preventiemedewerker mee geweest naar het
vmbo van het Bornego college. Komt positief en informeel over!

Ad-hoc werkgroep AZC
 De werkgroep heeft samen met de overige leden van de klankbordgroep een
bezoek gebracht aan het Azc in Drachten. Voor velen een indrukwekkende
bijeenkomst.
 De tweede bijeenkomst in februari waren ongeveer 50 leden aanwezig. Het 1e
gedeelte was plenair in aanwezigheid van de heer Jorritsma en ging over de
verkeerssituatie. De werkgroep inrichting en omgeving heeft hierover
doorgepraat.
 Er zal op het terrein van het Azc een eigen school worden gerealiseerd. Men
verwacht dat ongeveer 60 kinderen hier gebruik van zullen maken.
 In de volgende bijeenkomst zullen voormalige vluchtelingen worden uitgenodigd
om van hen persoonlijk te horen hoe men de opvang in een Azc heeft ervaren.
 Er zal regelmatig een nieuwsbrief worden uitgebracht. In de wijken midden en
noord zal dit huis-aan-huis worden bezorgd en verder zal deze digitaal op de
website beschikbaar zijn. De communicatie verloopt nu via de gemeente, het COA
neemt dit over als het Azc gerealiseerd is.
 Er zullen nog twee bijeenkomsten zijn daarna zullen de werkgroepen
Communicatie en Opvang en Sociaal waarschijnlijk nog doorgaan.
 De werkgroep vindt dat een en ander procesmatig goed verloopt en dat de
bijeenkomsten goed worden voorbereid.
6. Verslag en actielijst teambuilding 28 januari 2016
Het verslag en de actielijst worden vastgesteld.
7. Advies Startnotitie Integraal Taalbeleid Fries
Na een toelichting van de heer Dommershuijzen adviseert de Participatieraad het college
van burgemeester en wethouders om eerst nader onderzoek te doen onder bewoners en
de interne organisatie om hen op die wijze bij de beleidsvoorbereiding te betrekken zodat
deze resultaten tevens bouwstenen kunnen zijn voor de verdere beleidsontwikkeling.
8. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
9. Sluiting
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en allen wel thuis.

