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Verslag van de vergadering van de Participatieraad 15 september 2022 

 

Aanwezig:  mevrouw De Wilde (vz); mevr. Elzinga (vice voorz.); mevrouw Jorna; de 

heer Janssen; de heer Spiekhout; de heer Smits; de heer Kingma, 

mevrouw Veldman en mevrouw Bekius  

Afwezig: mevrouw Hullegie, de heer Roorda en de heer Hoekstra 

Verslag:        de heer Hoekstra 

_______________________________________________________________ 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. In het bijzonder 

worden mevrouw Veldman en mevrouw Bekius als nieuwe leden verwelkomd. 

 

2. Verslag en actiepuntenlijst van 18 juni  

Het verslag wordt vastgesteld.  

Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat de geannuleerde regiegroep 

armoede inmiddels heeft plaatsgevonden.  

De concept Woonvisie is nog niet ontvangen, de ambtelijk secretaris zal navraag doen. 

De flyer c.q. informatiemail van de Participatieraad wordt later tijdens de vergadering 

behandeld.  

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken  

Het college heeft een reactie gestuurd op het advies van het Wmo preventieplan. De 

werkgroepen zullen dit in de vergaderingen behandelen.  

De Beleidsagenda wordt doorgenomen. 

 

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur  

 De kennismaking met de twee nieuwe wethouders Sijtsma voor participatie en 

Rozema voor opvoeden&opgroeien zal plaatsvinden tijdens het bestuurlijk overleg 

van begin december.  

 Er wordt ingestemd met de tekst van de informatiemail. Het logo zal nog worden 

toegevoegd. De leden kunnen deze tekst gebruiken voor het maken van afspraken 

met diverse organisaties.  

 

5. Mededelingen van de werkgroepen 

 

Werk&Inkomen 

 De werkgroep heeft het thema wonen, zorg en armoede besproken. Omdat het 

gerelateerd is aan de woonvisie heeft men besloten het thema pas gaan te 

behandelen op het moment dat de conceptversie gereed is.  

 Diverse werkbezoeken zijn of worden weer ingepland. Er is een bezoek gebracht 

aan Caparis. Een van de punten die uit dit bezoek naar voren kwamen was dat 

men graag meer mensen wilde hebben om de orders goed uit te kunnen voeren. 

Caparis kan meer bieden dan dat er gebruik van wordt gemaakt. De werkgroep 

zal de vinger aan de pols houden en een en ander terugkoppelen aan de 

cliëntenraad.  

 Er is een gesprek geweest met de strategisch beleidsadviseur. Diverse zaken 

hebben de aandacht van de gemeente zoals de situatie van mensen die in de 

schuldhulpverlening zitten en hogere energielasten krijgen. Omdat de gemeente 
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de budgettering doet blijven deze mensen in beeld bij de gemeente. Er komen 

oplossingen zodat deze menen niet uit de schulphulpverlening vallen. Dit wordt 

ook in de regiegroep armoede gecommuniceerd. De werkgroep zal hier weer actief 

aan gaan deelnemen. Andere onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn: 

o De witgoedcampagne 

o Banenmarkt voor de Oekraïense vluchtelingen 

o Taakstelling huisvesten van statushouders 

o Komende wetswijzigingen 

 Samenstelling van de werkgroep. 

 

Ouderen 

 De werkgroep heeft namens de Participatieraad een bezoek gebracht aan de heer 

Roorda die op dit moment elders verblijft om te revalideren. 

 Op 6 september hebben is de bijeenkomst dementievriendelijke gemeente 

bezocht. Een goed bezochte bijeenkomst waarbij een casus werd behandeld. 

 Het Odensehuis Heerenveen is bezocht. Op 13 september gaat men verhuizen en 

daarna is het Odensehuis twee keer per week van 10.00-16.00 uur open. 

 Ook is een bezoek gebracht aan Wonen bij september. De Kruiskerk aan de 

Burgemeester Falkenaweg is verbouwd tot twee woonhuizen met in totaal 48 

appartementen voor ouderen met dementie. De opening is op 6 oktober a.s. Punt 

van zorg is dat nieuwe inwoners van Heerenveen geen huisarts kunnen vinden.  

 Een afvaardiging heeft de bijeenkomst Welzijn op recept eind juni bezocht. Een 

zeer interessante middag. De ervaringen zijn uitermate positief en het wordt 

uitgebreid van 3 naar 6 huisartsenlocaties.  
 

Jeugd 

 Er volgt een update van het transformatieproces Jeugd. De 

werkgroepvertenwoordiger sluit aan bij dit proces met allerlei ketenpartners. 

Tijdens de laatste bijeenkomst was een pitch voorbereid. De opsteller ontving 

complimenten voor deze pitch omdat deze vanuit een helikopterview was 

beschreven. Er is besloten om langer over het proces te doen zodat de 

gemeenteraad vanaf de voorkant betrokken is. elke fractie heeft dit thema nu ook 

maandelijks op de agenda en vier fractieleden sluiten aan in de klankbordgroep. 

De heer Tuller zal gevraagd worden om de in de eerstvolgende vergadering een 

presentatie te komen geven. Het onderdeel zal binnenkort op de website van de 

gemeente een plek krijgen.  

 Vanuit de gemeenteraad kwam de vraag naar voren om jongeren meer te 

betrekken bij de gemeente. Hiervoor is een aanjager jongerenparticipatie 

aangesteld. Ze is al voortvarend te werk gegaan en heeft al met diverse scholen 

en jongeren gesproken. Het zal op school waarschijnlijk een plek krijgen in het 

onderdeel burgerschap. In januari zal een update volgen aan de commissie SaZa.  

 Wethouder Rozema heeft het onderdeel opvoeden&opgroeien in haar portefeuille.  

 Armoede jeugd is een zorg van de werkgroep. Hoe kunnen jongeren mee blijven 

doen? Stichting Leergeld en Sport en Cultuurfonds werken in Friesland nu samen. 

De basisscholen worden nu ook meegenomen in de communicatie.  

 

Werkgroep Privacy 

De werkgroep heeft een gesprek gehad met de Functionaris Gegevensbescherming 

Heerenveen. Een fijn en open gesprek. De FG-er heeft mede als taak om de 

medewerkers binnen de gemeente bewust te maken dat veel zaken privacy gevoelig zijn. 

Er is ook een nieuw mailadres fg@heerenveen.nl. De open wifi-verbinding van het 

gemeentehuis staat op de agenda. Een medewerker van de afdeling financiën is 

verantwoordelijk voor Suwinet. Ook heeft ze de werkgroep op de hoogte gebracht van 

nieuwe wet- en regelgeving die er aan komt. Zoals bijvoorbeeld WAMS (Wet aanpak 

meervoudige problematiek sociaal domein). Een volgende afspraak staat voor mei 2023.  
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Meedoen&Voorzieningen  

 De werkgroep gaat zich de komende tijd richten op de dagbesteding 

maatschappelijke organisaties. Een afspraak bij ten Woude staat op de planning.  

Ook is er en bezoek gebracht aan it Hummelhûs. 10 tot 12 ouderen kunnen daar 

zes dagen in de week terecht.  

 Binnenkort heeft de werkgroep een afspraak met de ambtenaar die gaat over 

beschermd wonen.  

 

6. Indeling van de werkgroepen 

Mevrouw Jorna gaat van Meedoen en Voorzieningen naar Werk en Inkomen.  

Mevrouw Bekius neemt deel in de werkgroep Jeugd en Meedoen en Voorzieningen en 

mevrouw Veldman neemt zitting in Ouderen en Meedoen en Voorzieningen. De 

contactpersonen van de werkgroepen zullen de leden uitnodigingen voor de werkgroep 

vergaderingen sturen. 

 

7. Input werkgroepen thema’s wonen en zorg 

Geconcludeerd is dat het lastig is om nu de input te geven omdat we wachten op de 

concept woonvisie waarin ook deze thema’s een plek hebben. Wat de Participatieraad 

belangrijk vindt is in de juni vergadering al meegegeven. Het wachten is dus op de 

concept Woonvisie.  

 

8. Rondvraag 

De heer Janssen merkt op dat de Heerenveense Courant met daarin de 

mededelingenpagina van de gemeente al lange tijd niet overal meer bezorgd wordt. Dit is 

een punt van zorg voor de Participatieraad omdat veel inwoners afhankelijk zijn van dit 

medium. De gemeente zal dus op een andere manier moeten gaan communiceren.  

 

Mevrouw Jorna ziet graag dat er een presentatie wordt gegeven door de desbetreffende 

ambtenaren die zich bezig houden met het transformatieproces Jeugd. De overige leden 

stemmen hiermee in. De ambtelijk secretaris zal een afspraak maken.  

 

9. Sluiting 

Onder dankzegging voor de inbreng sluit de voorzitter om 21.10 uur de vergadering en 

wenst allen wel thuis.  

 

 

 

 

 
 


