Verslag van de vergadering van de Participatieraad van
20 mei 2021
Aanwezig:

de heer P.H.M. Oosterhagen (vz)); mevrouw Plantinga (vice vz); de heer
Hoekstra (secr.); de heer Wassenaar; de heer Roorda; de heer Smits;
mevrouw Speel-Bakker; de heer Spiekhout; mevrouw Hullegie; mevrouw
Aandewiel en mevrouw Jorna

Afwezig:

mevrouw Voorzanger; de heer Kingma; mevrouw Elzinga en de heer
Janssen

Verslag:

mevrouw Van Dam (ambt. secr.)

_______________________________________________________________________
1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter opent de digitale vergadering en heet allen van harte welkom. De agenda
wordt vastgesteld.
2. Verslag en actiepuntenlijst van 15 april 2021
Het verslag wordt vastgesteld en de actiepuntenlijst bijgewerkt.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 De teambuilding zal plaatsvinden op 2 september. De locatie volgt.
 Graag aandacht voor het overzicht met de vakantieplanning.
 Namens de heer Kleinhesselink, die Lid is geworden in de orde van Oranje-Nassau,
bedankt de voorzitter de leden voor de felicitaties.
 De voorzitter geeft een toelichting op de mail van mevrouw Haanstra inzake de
onafhankelijke klachtencommissie.
 De Raadsbrief ten aanzien van de ontwikkelingen Jeugdbeleid en het Raadsvoorstel
realiseren taakstelling Jeugd, zijn ter informatie naar de Participatieraad
toegestuurd. In de gemeenteraadsvergadering van juli komen deze stukken aan de
orde. Er is besloten om hier (nog) niet op te reageren, dit vanwege de te nemen
bezuinigingen en de taakstelling op het terrein van Jeugdzaken. De gemeenteraad
zal keuzes moeten gaan maken. Na een emotionele discussie wordt opgemerkt dat
de werkgroepen uiteraard vrij zijn om de onderwerpen op de agenda te zetten.
5. Mededelingen van de werkgroepen
Meedoen en Voorzieningen
 Er zijn een aantal lopende zaken zoals onder andere de inkoop van het Wmovervoer, 1 september is er een vervolgafspraak.








Aan verschillende dagbestedingen zal een vragenlijst worden verstuurd, we hopen
op een goede respons.
Met de heer Kuipers zal nog weer een afspraak worden gemaakt inzake de stand
van zaken met betrekking tot de inkoop Beschermd Wonen. Worden er dit jaar
nog stukken verwacht?
De gemeente doet een oproep aan burgers om mee te praten over de
bezuinigingen die doorgevoerd moeten worden. Hoe kijken de andere
werkgroepen hier tegenaan?
o Alle informatiekanalen die je tot je beschikking hebt raadplegen.
o In het overleg dat het DB heeft met het afdelingshoofd MO zal dit op de
agenda worden gezet. Wat maakt het dat de gemeente deze oproep doet
aan de burgers?
o Er zal een afspraak worden gemaakt met mevrouw Telgen over de
Onafhankelijke Klachtenregeling.
Inwoners van de gemeente Heerenveen met een bijstandsuitkering krijgen vanaf
21 mei een vragenlijst toegestuurd waarop ze kunnen aangeven hoe ze het
contact met de gemeente ervaren. Na signalen over negatieve ervaringen besloot
de gemeenteraad van Heerenveen begin dit jaar om onderzoek te doen naar de
prestaties van de gemeente. Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door
de Rekenkamercommissie en I&O Research. De werkgroep blijft dit onderwerp
volgen.

Ouderen
 De leden hebben zich voorbereid op de afspraak met de ambtenaren over de
Woonvisie en Soarch foar Thús. Dit gaat met name over de huisvesting voor
ouderen.
 Er is een afspraak geweest met mevrouw De Goede van Caleidoscoop. Onder meer
kwam de cursus gegevensdeling in verband met de privacy van cliënten aan bod.
 De werkgroep leden hebben een digitale vergadering van Zorg Belang Friesland
gevolgd. Eén van de thema’s was ‘Verantwoord thuis blijven wonen voor kwetsbare
ouderen”. Samenwerken en verbinden waren de sleutelwoorden in deze sessie.
 De werkgroep heeft ook de heer Kleinhesselink gefeliciteerd met zijn onderscheiding
en zijn toetreding als secretaris van HiT/VN panel Heerenveen.
Werk&Inkomen
 De leden hebben een gesprek gehad met mevrouw Van Dun, mevrouw Slaterus en
mevrouw Van de Werf. De laatste is de opvolgster van mevrouw van Dun die met
pensioen gaat. Een kort voorstelrondje is gedaan en verder zijn er veel verschillende
zaken aan de orde geweest. Hieronder een korte opsomming van de onderwerpen
die de revue passeerden:
o Het uitvoeringsplan SLA is goedgekeurd.
o Op 1 maart is de gemeente gestart met vroegsignalering, over het algemeen
wordt er positief door de mensen die het betreft op gereageerd.
o Het lijkt er op dat er door corona geen grotere toename is van schulden.
o De nieuw budgetgids is gereed en wordt verstuurd aan mensen met een laag
inkomen die bekend zijn bij de gemeente en diverse organisaties.
o Nieuwe werkwijze monitoring budgetbeheer.
o De nieuwe wet inburgering gaat in op 1 januari 2022. Een nieuwe afspraak
hierover zal volgen.
o In Heerenveen zijn tot nu toe 38 gevallen bekend die te maken hebben met
de toeslagenaffaire.

Jeugd
 Er is een gesprek geweest met mevrouw Dawson en de heer Tuller. Dit ging met
name over het Sociaal Domein Fryslân (SDF). De afzonderlijke gemeenten kunnen
niet echt veel invloed uitoefenen. Ambtelijk wordt de werkgroep goed op de hoogte
gehouden.
 Over de ter informatie toegestuurde stukken (de raadsbrief en het raadsvoorstel
inzake de bezuinigingen en taakstelling) zal de werkgroep zich gaan buigen en met
grote aandacht blijven volgen. Wellicht volgt een ongevraagd advies.
 Men was blij met de memo over de werkgroep 16-27 jarigen. De integrale aanpak
draagt bij aan verbetering.
 De problemen met de jeugd bij het Heidemeer daarvan heeft de werkgroep gehoord
dat de buurt goed geïnformeerd wordt en dat er goede afspraken zijn gemaakt in
samenspraak met de gemeente.
Ad-hoc Werkgroep Privacy
De werkgroep heeft het plan opgevat om in de huidige samenstelling verder te gaan.
Mevrouw Elzinga is de contactpersoon. Verder nemen deel mevrouw Plantinga,
mevrouw Hullegie, mevrouw Speel en de heer Smits. Op korte termijn zal er een
afspraak zijn met een ambtenaar van de gemeente.
6. Mededelingen van de wijkduo’s
Het Oranje Fonds organiseert ieder jaar NLdoet, een massale vrijwilligersactie door het
hele land. Na een jaar zonder de grootste vrijwilligersactie zal er op 28 en 29 mei weer
volop bedrijvigheid zijn. Welzijnsorganisatie Caleidoscoop is voor Heerenveen de
organisator.
7. Interactieve nieuwsflits
De heer Smits en mevrouw Speel hebben onderzoek gedaan hoe de naamsbekendheid van
de Participatieraad Heerenveen vergroot kan worden en hoe men inwoners hier meer kan
bij betrekken. Naar aanleiding hiervan is korte presentatie gemaakt wordt een toelichting
gegeven. Hierna worden veel vragen gesteld en volgt er een discussie. Geconcludeerd
wordt dat het interessant genoeg is om verder te onderzoek te doen en wordt er een adhoc werkgroep geformeerd. Hierin zitten naast bovengenoemde leden ook mevrouw
Hullegie. Interactieve nieuwsflits.
11. Rondvraag
De heer Smits meldt dat de website www.meesttoegankelijkegemeente.nl actief is. Dit gaat
om de verkiezing welke gemeente het meest toegankelijk is voor mensen met een
beperking of chronische ziekte. Invullen kan tot 29 juni.
12. Sluiting
Hierna sluit de voorzitter om 21.20 uur de vergadering.

