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Verslag van de vergadering van de Participatieraad 20 oktober 2022 

 

Aanwezig: mevr. De Wilde (vz), mevr. Elzinga (vice vz.), dhr. Hoekstra (secr.), mevr. 

Hullegie, mevr. Jorna, mevr. Veldman,  dhr. Janssen, dhr. Kingma dhr. Smits,   

Afwezig:   mevr. Bekius en dhr. Roorda en dhr. Spiekhout 

Verslag:    de heer Hoekstra 
_______________________________________________________________ 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Dhr. Smits geeft aan dat de 

werkgroep M&V graag vragen wil toevoegen aan het cliënt-ervaringsonderzoek WMO. Dit 

wordt na punt 4 toegevoegd aan de agenda. 

 

2. Verslag en actiepuntenlijst van 15 september 

Het verslag wordt vastgesteld. 

Naar aan leiding van een vraag van mevr. Jorna over het verslag wordt opgemerkt dat 

dhr. Tuller tijdens de volgende vergadering een presentatie komt geven over het 

transformatieproces jeugd. 

De actielijst wordt kort doorgenomen. 

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken. 

Geen bijzonderheden 

 

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

Gemeld wordt dat het gesprek met de commissie SaZa wordt uitgesteld naar het 

voorjaar 2022. Dhr. Kingma vraagt of dat niet eerder kan. De voorzitter meldt dat de 

commissie nu pas op stoom komt en er veel op hun agenda staat. De voorzitter zal 

overleggen of een eerder moment mogelijk is. 

 

4b. Vragenlijst cliëntervaringsonderzoek WMO  

Dhr. Smits deelt een A4-tje uit met 5 vragen die de werkgroep graag wil toevoegen aan 

de vragenlijst. Niet duidelijk is vervolgens of deze vragen al in de huidige vragenlijst zijn 

opgenomen. Besloten wordt om eerst de huidige vragenlijst op te vragen en daarna te 

kijken of 1, of meer van de 5 vragen op het A4-tje toegevoegd moeten worden. 

 

5. Mededelingen uit de werkgroepen 

M&V: Dhr. Smits meldt dat dhr. Engelsma uitleg heeft gegeven over de situatie betreft 

de opvang van bepaalde Oekraïners in Beschermd Wonen. Plaatsing in Beschermd Wonen 

blijkt moeizaam te verlopen. Wel doet de gemeente er alles aan om mensen die dat 

nodig hebben op te vangen.  

 

Jeugd: Deze werkgroep vraagt zich af of er toezicht is op zorgboerderijen. Daarover 

worden afspraken gemaakt me de GGD. Verder wordt gemeld dat er volgende week een 

informatiebijeenkomst is over de Friese Preventieaanpak in Leeuwarden. Mevr. Elzinga en 

mevr. Jorna zijn op bezoek geweest bij dagbesteding Tenwoude voor jongeren van 18 

jaar. Ze kregen daarvan een goede, professionele indruk. Ze spraken van goede 

contacten met de gemeente, ook bij de 4 jaren aan voorbereiding. Ook waren er geen 

problemen met de aanbesteding. Het is een algemene voorziening waarvoor je zonder 
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indicatie terecht kunt en je zelf een afspraak kunt maken en ze zijn de Corona-periode 

goed doorgekomen. Ze hebben een samenwerking gestart met Dorcas. 

 

Ouderen: De werkgroep heeft Marjan als nieuw lid bijgepraat en na discussie over de 

toekomstige doelen besloten om speerpunten te formuleren voor de komende jaren na 

een gesprek met de Cosbo waarbij mevr. Benedictus ook aanschuift. Ook wordt gemeld 

dat er op 15 november een bijeenkomst is met de koepel van ouderenbonden. Tenslotte 

zijn dhr. Smits en mevr. Veldman bij dhr. Roorda op bezoek geweest. 

Verder komt nog aan de orde dat er in Heerenveen een groot tekort aan huisartsen is.  

 

W&I: dhr. Kingma meldt dat er gesproken is met mevr. Slaterus n.a.v. een eerder 

bezoek aan de cliëntenraad van Caparis. Zij vertelde dan Caparis de volle aandacht heeft 

van de gemeente en dat er waar mogelijk kandidaten heen gestuurd worden. Wel gaf ze 

aan dat plaatsing op regulier werk voor gaat en dat niet iedereen past, of wil op een plek 

bij Caparis. Verder hebben dhr. Kingma, mevr. Jorna en dhr. Hoekstra een bezoek 

gebracht aan de opvang van Oekraïners bij het voormalige hotel Haje. De opvang was 

naar hun mening daar prima geregeld en de contacten met de gemeente bleken er goed 

en positief. Mevr. Van der Horst is daar een paar dagen per week aanwezig voor vragen 

en afstemming. Een aandachtspuntje vormde daar de speelmogelijkheden rond het 

gebouw voor de 50 kinderen die er zitten. Nu zijn er alleen parkeerplaatsen rond het 

gebouw waar de kinderen niet veilig buiten kunnen spelen. De coördinator vanuit 

vluchtelingenwerk zal dit probleem aankaarten bij de gemeente. 

 

6. Reacties werkgroepen op antwoord college op ons commentaar op WMO-

preventieplan 

Dhr. Kingma meldt dat het project Welzijn op Recept van Caleidoscoop waar 3 huisartsen 

aan meewerken dreigt dood te bloeden omdat er niets gebeurt met doorverwijzingen van 

huisartsen door gebrek aan capaciteit en geld.  

Andere opmerkingen zijn: hoe zit het met het communicatieplan, hoe wil men langer 

thuis blijven wonen organiseren als gemeente, wat is de lange termijnvisie en in 

hoeverre werkt de versnippering van middelen bevorderlijk hierop? 

Voorgesteld wordt om niet opnieuw schriftelijk te reageren, maar in gesprek te gaan met 

mevr. Elzinga. 

 

7. Rondvraag 

Dhr. Kingma komt terug op het punt hoe we kunnen communiceren met onze doelgroep 

van inwoner van Heerenveen. Hij vraagt zich af of het mogelijk is om een soort 

participatiepanel op te richten. Dhr. Smits vult aan met de vraag: wat voor soort 

adviesraad willen we zijn? De voorzitter meldt dat zij nog wat navraag zou doen naar 

methoden om in contact te komen met inwoners. Zij belooft om dit alsnog te doen en dit 

punt daarna nog eens te agenderen. 

 

8. Sluiting 

Onder dankzegging voor de inbreng sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
 
 
 
 


