Verslag van de vergadering van de Participatieraad 17 februari 2022
Aanwezig:

Afwezig:
Verslag:

mevrouw De Wilde (vz); mevrouw Elzinga (vice vz); de heer Hoekstra
(secr.); de heer Kingma; de heer Smits; mevrouw Hullegie; de heer
Janssen; mevrouw Speel-Bakker en de heer Spiekhout
mevrouw Voorzanger; mevrouw Jorna en de heer Roorda
mevrouw Van Dam (ambt. secr.)

1.
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. In het bijzonder
worden mevrouw Elsinga en mevrouw IJsselmuiden welkom geheten.
2. Presentatie Uitvoeringsprogramma preventie Wmo 2022-2026
Mevrouw Elsinga en mevrouw IJsselmuiden verzorgen de presentatie betreffende het
concept actieplan Uitvoeringsprogramma Wmo preventie 2022-2026. Een zeer prettige
en onderhoudende presentatie wat resulteerde in een ontspannen bijeenkomst. De
thema’s die in dit conceptplan worden behandeld zijn:
1. Langer thuis blijven wonen
2. Voorliggende voorzieningen waaronder mantelzorg en vrijwilligerswerk
3. Emancipatiebeleid en inclusie
4. LHBTI en Regenboog
5. Inclusiebeleid VN panel en gehandicapten aangelegenheden
6. Stimuleren bewegingsprogramma voor mensen met een beperking
Bij elk van de bovenstaande thema’s staan 5 maatregelen die kunnen worden getroffen
in de jaren 2022 tot 2026. Veel programma’s draaien om communicatie en
bewustwording. De Participatieraad wordt om advies gevraagd en in de eerstvolgende
vergadering zal dit worden behandeld.
Na afloop worden de dames hartelijk bedankt voor hun bijdrage.
3. Verslag 20 januari en actielijst
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat het onderwerp communicatie op de
teambuilding op de agenda wordt gezet.
Het werkbezoek aan Caleidoscoop is op 28 maart.
4. Ingekomen stukken
 De reactie van het college van BenW op het advies van de Participatieraad op de
nieuwe wet inburgering is ontvangen. De Participatieraad wordt hierin uitgenodigd
om bij het proces betrokken te blijven.
 De werkgroep Jeugd zal het advies voor de concept Verordening
Leerlingenvervoer 2022 voorbereiden.
 De heren Kingma en Smits blijven deel nemen aan de klankbordgroep Regioplan
Heerenveen e.o. georganiseerd door Zorgbelang Fryslân.
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5. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 De datumprikker voor de teambuilding zal nog een keer aan de leden worden
toegestuurd.
6. Mededelingen van de werkgroepen
Werkgroep Meedoen&Voorzieningen
 Naar aanleiding van de terugkoppeling van het jaarverslag zal de werkgroep
contact zoeken met maatschappelijk werk.
 Ook over de subsidieregelingen zal met de desbetreffende ambtenaar een
afspraak worden gemaakt.
 Naar aanleiding van het rekenkamerrapport zal de werkgroep overleggen met de
klachtencommissie.
Werkgroep Ouderen
 De werkgroep zal het thema wonen en ouderen de komende tijd blijven volgen.
 Er is kennis genomen van de startnotitie en de woonvisie wonen.
 Binnenkort gaat men op werkbezoek naar een kleinschalige zorg-/dagbesteding.
 De afspraak met het Cosbo staat gepland voor maart.
 De werkgroep wil graag weten hoe het concept ‘Welzijn op recept’ uitpakt en heeft
hiervoor de uitvoerende instantie Caleidoscoop benaderd. Eenzaamheid en gemis
van contacten, zeker in de coronatijd, komt vaak voor. Vanuit
huisartsenpraktijken komen wel aanmeldingen binnen bij Caleidoscoop. Het thema
wordt gevolgd en de werkgroep leden kijken erg uit naar het werkbezoek aan
Caleidoscoop.
Werkgroep Jeugd
 Een afvaardiging van de werkgroep heeft een prettig en informatief gesprek
gehad met de J.P. van de Bentstichting. Men is erg tevreden over de
samenwerking met de gemeente. De trend naar meer zorg is voor corona al
ingezet. Er zijn door corona niet meer cliënten bij gekomen en de mensen zijn
goed in beeld. De werkgroep is, zodra de coronamaatregelen dit toelaten,
uitgenodigd voor een werkbezoek.
 Van de lijst met jeugdinstellingen gaat de werkgroep 3 instellingen benaderen
voor een werkbezoek.
 De concept verordening Leerlingenvervoer 2022 zal de werkgroep verder
voorbereiden.
Werkgroep Werk&Inkomen
De werkgroep heeft vanwege ziekte en vakantie niet vergaderd.
7. Invulling Nieuwsflits
De heer Smits bedankt de voorzitter voor haar positieve bijdrage aan de Nieuwsflits en
doet meteen een oproep aan alle leden om ervoor te zorgen dat de Nieuwsflits gevuld
wordt met bijvoorbeeld werkbezoeken. De werkgroepen hebben het onderwerp standaard
op de werkgroep vergaderingen.
8. Rondvraag en sluiting
 De heer Smits deelt mee dat hij is toegetreden tot de cliëntenraad van de
Dokterswacht.
 Hierna sluit de voorzitter om 21.40 de vergadering en wenst allen wel thuis.
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