Verslag van de vergadering van de Participatieraad 20 januari 2022
Aanwezig:

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

Verslag:

mevrouw Van Dam (ambt. secr.)

1.
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom op de eerste
vergadering van het nieuwe jaar. Helaas nog een keer digitaal, we hopen dat de
eerstvolgende vergadering weer fysiek doorgang kan vinden. Het werkbezoek aan
Caleidoscoop is hierdoor niet doorgegaan en een nieuwe datum zal zo snel mogelijk
worden gepland. De agenda wordt vastgesteld.
2.
Verslag en actiepunten lijst van 16 december 2021
Het verslag van 16 december is vastgesteld en de actielijst is aangepast.
3.
Ingekomen en uitgaande stukken
De ingekomen en uitgaande stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
Naar aanleiding van de postlijst heeft de heer Kingma een vraag over het advies nieuwe
wet inburgering. De ambtelijk secretaris zal een en ander uitzoeken.
4.




Mededelingen Dagelijks Bestuur
Het DB heeft in haar overleg besloten dat vanwege de coronamaatregelen het
werkbezoek aan Caleidoscoop wordt verplaatst. Het DB heeft wel kennis gemaakt
met de heer De Kluizenaar en mevrouw De Goede en zijn van de ontwikkelingen
op de hoogte gebracht. In goed onderling overleg is besloten dat het werkbezoek
losgekoppeld wordt van de reguliere vergadering. De leden kunnen hun vragen
voorafgaand aan het werkbezoek aanleveren bij de ambtelijk secretaris.
Caleidoscoop zal hier in de presentatie aandacht aan schenken. Een afspraak zal
zo snel mogelijk worden ingepland. De heer Smits vraagt of er tijdens de
kennismaking ook gesproken is over de praktische invulling van ‘Welzijn op
recept’. Dit is niet besproken. Wel gaf mevrouw De Goede aan dat er sinds de
coronamaatregelen wel 70 meer vrijwilligers actief zijn dan voor de
coronaperiode.
Ook is mevrouw Derks aangeschoven in het DB overleg om van gedachten te
wisselen over de communicatie. Dit staat als agendapunt op de vergadering.

5.
Mededelingen van de werkgroepen
Jeugd:
 Er is overleg geweest met de ambtenaar over de aanpassingen in de Verordening
leerlingenvervoer. Een onderwerp dat nu behandelt wordt door de werkgroep










Jeugd. De huidige verordening is van 2015 en is door wat tekortkomingen
verouderd. Verwacht wordt dat het conceptadvies in de vergadering van maart op
de agenda komt. Er is wel gemeld dat de ouders dezelfde contactpersonen binnen
de gemeente behouden.
Binnenkort heeft de werkgroep een afspraak met vertegenwoordigers van de J.P.
van de Bentstichting.
De aanjager jongerenparticipatie, waar men graag een afspraak mee wil maken,
is nog niet aangesteld. Zodra hier meer over bekend is zal een afspraak worden
ingepland.
Ook heeft men aan de gemeente een overzicht gevraagd met jeugdinstellingen
waar veel mee gewerkt wordt. Zodra deze gereed is zal de werkgroep proberen
met een aantal instellingen afspraken te maken.
Er is een afspraak geweest met mevrouw Dawson waarbij ook de
praktijkondersteuner van Schoterpoort was uitgenodigd. Een zeer plezierig en
informatief gesprek. Uit dit gesprek kwam naar voren dat de POH-er een goede
rol vervult op het preventieve vlak. Sommige POH-ers zijn in dienst van de
huisartsen. Voor degene waar dit niet voor geldt zal de gemeente nog kijken naar
de bekostiging.
De vragen voor het werkbezoek aan Caleidoscoop heeft de werkgroep reeds
voorbereid en opgestuurd.

Ouderen:
 De werkgroep heeft op 21 december tijdens de werkgroep vergadering afscheid
genomen van de contactpersoon de heer Wassenaar. Deze heeft met ingang van 1
januari na zijn eerste termijn de Participatieraad verlaten. Mevrouw Speel en
mevrouw Hullegie pakken deze taak nu gezamenlijk op.
 Tijdens deze vergadering is ook de beleidsadviseur wonen van de gemeente de
heer Laarman uitgenodigd. Hij gaat de nieuwe woonvisie van de gemeente
ontwikkelen. De startnotitie ligt inmiddels bij de gemeente en staat op de agenda
van de gemeenteraad van 27 januari. Een duidelijk verhaal en een plezierig
gesprek en de werkgroep zal van de ontwikkelingen op de hoogte worden
gehouden. Over ‘Soarch foar thús’ kon hij weinig meedelen maar hij vindt de
leefbaarheid van de dorpskernen erg belangrijk.
 Naar aanleiding van het Jaarplan van de werkgroep heeft men een aantal
speerpunten opgesteld. Dit zijn onder meer de woonvisie, eenzaamheid,
dementievriendelijke gemeente. Samenwerking met de ouderenbonden zal
worden onderzocht.
Meedoen & Voorzieningen
 De werkgroep zal de komende tijd zich richten op de dagbesteding. Men wil
graag onderzoeken hoe dit verloopt in deze tijd van corona.
 Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek wil men onderzoeken hoe het
gaat met de klachtencommissie en de bekendheid hiervan.
 Ook heeft de werkgroep al vragen voorbereid voor het werkbezoek an
Caleidoscoop.
 Men gaat onderzoek doen naar de uitvoeringsplannen die er op dit moment
binnen de gemeente lopen.

Werk & Inkomen
 Het gesprek met vertegenwoordigers van het Friesland College over de nieuwe
wet inburgering is door de werkgroep voorbereid. Dit gesprek heeft
plaatsgevonden op 13 januari jl. Het gesprek had meer het karakter van
uitwisseling van algemene informatie en kennismaking omdat men midden in de
aanbestedingsprocedure zit. Zodra meer is uitgekristalliseerd en de gemeente
daar een rol in gaat vervullen zal men weer contact zoeken.
 De werkgroep gaat zich verder verdiepen in het rekenkamerrapport.
 Ook de notitie veilig schuldenvrij staat op de agenda.
6.
Communicatie (o.m. terugkoppeling gesprek mevr. Derks)
In het laatste DB overleg is gesproken met mevrouw Derks over de wijze van
communiceren. Geconstateerd werd dat weinig externe bezoekers de website van de
Participatieraad bezoeken. Om op een andere interactieve manier te communiceren moet
goed bekend zijn hoe en wat we hiermee willen bereiken en hoe dit ondersteund moet
worden. Wat hebben we nodig om het werk binnen de Participatieraad goed te kunnen
doen? Een van de doelstellingen is het ophalen van signalen bij de inwoners van de
gemeente. Afgesproken is dat dit thema tijdens de teambuilding op de agenda staat en
dat een communicatieadviseur van de gemeente hierbij aansluit.
Naar aanleiding hiervan merkt de heer Smits op dat in de junivergadering van 2021 een
projectvoorstel is gepresenteerd. Ook is tijdens de bijeenkomst die de leden in
september hebben gehad dit onderwerp aan de orde geweest.
Mevrouw Speel geeft aan content te zijn dat dit gesprek is geweest en het er mee eens
te zijn dat het begint met de vraag wat we nodig hebben. Zij vindt het belangrijk dat de
inwoners van de gemeente op de hoogte zijn van de adviezen die de Participatieraad
geeft.
Omdat de voorzitter pas op 1 november is aangesteld is zij niet van alle documenten op
de hoogte. De relevante stukken zullen voor de teambuilding nogmaals naar iedereen
worden gestuurd. Afgesproken wordt om een datumprikker uit te sturen voor de planning
van een teambuilding.
7. Rondvraag
Mevrouw Speel-Bakker geeft aan op plek nummer 3 van de lijst Gemeentebelangen te
staan. Mocht zij gekozen worden dan zal ze het lidmaatschap van de Participatieraad
conform de Verordening beëindigen.
8. Sluiting
Om 20.25 uur sluit de voorzitter de vergadering.

