Verslag van de vergadering van de Participatieraad 21 april 2022
Aanwezig:

mevrouw De Wilde (vz); mevrouw Elzinga (vice-vz) de heer Hoekstra
(secr.); de heer Smits; mevrouw Jorna; de heer Janssen; de heer
Spiekhout
Afwezig:
de heer Kingma; de heer Roorda en mevrouw Hullegie
Verslag:
mevrouw Van Dam (ambt. secr.)
_______________________________________________________________
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. In het bijzonder
Susan Romkes namens Caleidoscoop.
2. Presentatie app Dag!enDoen!
Mevrouw Romkes is namens Caleidoscoop aanwezig voor een presentatie van de app
Dag!enDoen! De app met activiteiten in de gemeente Heerenveen is voor mensen in de
leeftijdscategorie 55+. De app is eenvoudig te bedienen. Als mensen zich voor een
activiteit aanmelden en aangeven niet over vervoer te beschikken krijgt Caleidoscoop
hiervan een melding. Geprobeerd wordt om dan vervoer te regelen, hetzij met
vrijwilligers of met de VSP auto. Men betaalt wel een starttarief van1 euro en daarna 30
cent per kilometer.
Er zijn diverse aanbieders die hun activiteiten al in de app hebben gezet zoals Trinitas, de
Onafhankelijke Ouderen Vereniging Heerenveen, het Cosbo, Sportstad etc. De
aanmelding gaat via een tablet, eventueel heeft Caleidoscoop deze te leen.
Thuiszorgmedewerkers kunnen cliënten ook doorverwijzen of aanmelden, zij gebruiken al
een tablet.
De app is provinciaal ingekocht en veel omliggende gemeenten doen ook mee aan de
pilot. Vanaf half maart is de app actief. Helaas is de app niet heel geschikt voor visueel
beperkten. De heer Smits geeft de tip om contact te zoeken met de oogvereniging
Friesland.
Mevrouw Romkes wordt hartelijk bedankt voor haar presentatie en we hopen dat de pilot
succesvol verloopt.
3. Verslag van 17 maart en actielijst
In de rondvraag wordt toegevoegd: stichting Leergeld in de gemeenten Heerenveen en
Weststellingwerf. Hierna wordt het verslag vastgesteld en de actielijst aangepast.
4. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
5. Mededelingen Dagelijks Bestuur
 De kennismaking met de griffier heeft plaatsgevonden op 12 april jl. Een
onderhoudend gesprek waarbij aandacht was participatie en de rol en positie van
de Participatieraad. Ook is gesproken over het feit dat raadsleden geen dubbele
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functie kunnen vervullen. De Participatieraad is volkomen onafhankelijk.
Afgesproken is om in het najaar een kennismaking en toelichting te geven in de
commissie SaZa.
Het ambtelijk overleg heeft plaatsgevonden met de strategisch beleidsadviseurs
van het team Beleid&Regie. Aan de orde kwamen:
o De opvang van Oekraïense vluchtelingen in de Hoekstrahal en wat dit
betekent voor de werkzaamheden van een aantal ambtenaren.
o Cliëntervaringsonderzoek inclusie vanuit de Wmo.
o Bezuiniging op de Huishoudelijke Hulp – heeft niet opgeleverd wat men
had verwacht.
o Werkzaamheden van het hoofd MO – geen teamleider meer van het team
Beleid&Regie. Nog niet bekend hoe deze functie wordt ingevuld.
o Link op de website aanvraag energietoeslag en uitkering aan de bij de
gemeente bekende mensen – (energie)armoede. Graag aandacht hiervoor
bij de collegeonderhandelingen.
o Gratis afhalen zelftesten en mondkapjes doelgroep
o De aangepaste Beleidsagenda 2022 zal zo snel mogelijk worden
toegestuurd.
De rekenkamercommissie doet onderzoek naar armoede. Op 13 april zijn een
aantal leden hiervoor geïnterviewd.

5. Mededelingen van de werkgroepen
Werkgroep Meedoen&Voorzieningen
 De werkgroep heeft in haar vergadering afscheid genomen van mevrouw SpeelBakker. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft zij een voorkeurszetel
gekregen en moest haar lidmaatschap van de Participatieraad beëindigen.
 De werkgroep heeft het thema Beschermd Wonen op de agenda.
 De veranderingen in het lokaal vervoer en de bezuinigingen op de huishoudelijke
hulp staat op de agenda. .
 Werkbezoeken aan dagbestedingen worden weer gepland.
Werkgroep Ouderen
 Een afgevaardigde heeft de ontmoetingsmiddag over dementie, georganiseerd
door de gemeente, bezocht. 12 organisaties waren aanwezig. Binnenkort heeft het
Odensehuis in de As open huis. In de casus die aan de orde kwam werd een
belangrijke stap overgeslagen nl. die van de huisarts. Wel is er volop aandacht
voor de mantelzorger.
 De werkgroep heeft overleg gehad met HiT VN panel Heerenveen en de agenda’s
afgestemd. Het VN panel heeft goed contact met de ambtenaar van de gemeente
over inclusie. Ongehinderd.nl is een maatschappelijk gedreven onderneming die
zich inzet voor een toegankelijker Nederland. Op de website en de app kunnen
mensen met een beperking altijd en overal inzicht krijgen in de toegankelijkheid
van publieke locaties. Gemeente Heerenveen is (nog) niet aangesloten.
 Op zaterdag 19 maart heeft de werkgroep het huis van Fidesta ‘Skoatterhuys’ in
Skoatterwâld bezocht. Fidesta is wonen voor mensen met behoefte aan zorg,
veiligheid, aandacht en welzijn en zit tussen thuis en het verpleeghuis in.
Werkgroep Jeugd
 De reactie van het college op het advies bekostiging Leerlingenvervoer is
ontvangen. De werkgroep heeft binnenkort een afspraak met
ervaringsdeskundigen van stichting MOM. De kwaliteit van het leerlingenvervoer
staat op de agenda.
 Het Jaarplan is bijgewerkt.
 Vier bezoeken staan gepland.
 De heer Kingma heeft aangegeven zijn ideeën over het functioneren van de
Participatieraad tijdens de teambuilding in te brengen.
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De werkgroep heeft gesproken met de beleidsambtenaar Jeugd die zich ook bezig
houdt met het Lokaal transformatieakkoord Jeugd. De gemeenteraad zal in drie
zaterdagen worden meegenomen in dit proces. De werkgroep is samen met lokale
partners uitgenodigd om als ‘luistervink’ deze dagen bij te wonen.
Overige gesprekspunten waren:
o Samenwerking met andere gemeenten.
o Inclusie – out of the box denken.
o Nieuwe ontwikkelingen en lange termijn visie – de gevolgen daarvan en
het bijsturen.
o Terugkoppelen informatie naar de Participatieraad. Fijne manier van
informeren.

Werkgroep Werk&Inkomen
 De werkgroep heeft de beleidsambtenaar nieuwe vragen gesteld over de nieuwe
wet inburgering. Dit blijft een punt van aandacht.
 Er is een werkbezoek gebracht aan Recare. Zij ondersteunen Nederlanders met
een migratieachtergrond, nieuwkomers, vluchtelingen en amv’ers. Men was
positief over de gemeente. Een waardevolle en goede kennismaking.
6. Ledenwerving
De advertenties worden de komende tijd geplaatst in de Sa!, Groot Heerenveen en
Heerenveense Courant. Ook op social media, de website en de Nieuwsflits is aandacht
voor de vacatures die er zijn.
De sollicitatiecommissie bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de leden Kingma en
Spiekhout. De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 17 mei. De leden worden
gevraagd om ook hun eigen netwerk aan te spreken.
7. Jaarverslag 2021
Het Jaarverslag 2021 wordt vastgesteld en zal worden verspreid.
8. Teambuilding
De jaarlijkse teambuilding zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 29 april a.s. De voorzitter
zal de dag leiden en legt even kort het programma aan de leden voor. De uitnodiging
met het volledige programma zal zo snel mogelijk worden toegestuurd.
9. Rondvraag
 De heer Smits vraagt of het Netwerk Adviesraden Fryslân nog bestaat. De
ambtelijk secretaris zal navraag doen bij mevrouw Dommerholt.


De heer Spiekhout heeft namens de rooms katholieke parochie zitting in de
interkerkelijke hulpgroep Oekraïne.

10. Sluiting
Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis.
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