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Verslag van de openbare vergadering participatieraad gehouden op 20 november 2014 van 19.30 
tot 21.14 uur in kamer 13 van het gemeentehuis te Heerenveen. 
  
 

Aanwezig: mevrouw Telgen (v-vz), de heer van der Korf, mevrouw Vermeer, mevrouw 
Plantinga, de heer Mintjes, de heer van Dam, mevrouw Dommerholt (vz), de heer 
Kleinhesselink, mevrouw Cuperus, de heer Dommershuijzen, de heer Smits, 
mevrouw Aandewiel. 

  
Afwezig:   de heer Blank (secr)  
 
Verslag:     mevrouw H. Wagteveld 
 

 
1. Opening  
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom, en in het bijzonder de publieke tribune.  
 
2. Verslag van 16 oktober 2014 
Naar aanleiding van: 

 Blz. 3, 1
e
 bullit: De omdenkers in Oranjewoud zijn Wâldhulpen geworden. 

 
3. Ingekomen en uitgaande stukken 

 Op 11 december 2014 vindt een Zorgmanifestatie plaats in Heerenveen. De Participatieraad gaat hier 
staan met een aantal leden. 

 Er is een stroomschema gemaakt met betrekking tot de data in de verordening Wmo. Dit wordt rond 
gestuurd naar alle leden. 

 Er zijn signalen dat de Turks- en Marokkaanse gemeenschap agressiever worden behandeld in de 
maatschappij. Het dagelijks bestuur zal dit signaal meenemen in het gesprek met de wethouders. 

 In de reactie van het college op het advies Beleidsplan Wmo staat dat de gemeente niets kan doen in 
het kader van een mantelzorgcompliment. Volgens de Participatieraad moet dit niet door de 
gemeente geregeld worden maar door instellingen zelf. 

 Het dagelijks bestuur gaat alle toezeggingen die gedaan zijn in de reacties van het college 
inventariseren en in een overzicht zetten zodat dit in de gaten kan worden gehouden. 

 Bij de behandeling van het Wmo beleidsplan in de commissie Saza zijn geen noemenswaardige 
dingen gezegd, omdat ze dit waarschijnlijk bewaren voor de behandeling in de gemeenteraad op 24 
november a.s. Meerdere leden van de Participatieraad zullen aanwezig zijn bij deze vergadering. 

 
4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 Er is overleg geweest met mevrouw Mulder en de heer Roossien, respectievelijk afdelingshoofd 
Samenleving en afdelingshoofd Werk, Inkomen en Maatschappelijke Ondersteuning. De gebruikelijke 
agendapunten zijn besproken, maar er waren geen bijzonderheden. 

 14 november jl. heeft er een extra bestuurlijk overleg plaats gevonden met de wethouders Van der 
Laan, Broekhuizen en Zoetendal over de adviezen Klachtenregeling en Participatiefonds. Het 
dagelijks bestuur heeft de indruk dat ze positief zijn over de klachtenregeling. De wethouders 
begrepen dat het punt laagdrempeligheid gevoelig ligt. De nationale ombudsman komt ook nog met 
een voorstel. Het is een puzzel om de verschillende wetgevingen Wmo, Participatiewet en Jeugdwet 
samen te voegen in 1 regeling. Het voorstel over een participatiefonds was een moeilijke kwestie.  
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Een dergelijk fonds kan niet gekoppeld worden aan de regelingen van de bijstand, maar ze zien wel 
mogelijkheden om ondersteuning van de gemeente te koppelen aan initiatieven vanuit de 
maatschappij. Ze vonden het een sympathiek voorstel maar konden nog geen vorm bedenken. 

 De Participatieraad heeft een presentatie gehouden voor het management van de gemeente 
Heerenveen.  Een aantal managers waren zeer geïnteresseerd, maar van een aantal had de 
Participatieraad het idee dat ze nog nooit van de Participatieraad hadden gehoord. Vanuit de 
gemeente werd heel veel vanuit de financiën gedacht. Na afloop is er geconstateerd dat een 
volgende keer betere afstemming moet plaatsvinden.  

 
5. Mededelingen van de werkgroepen 
Werkgroep 1, Sociale Samenhang, Leefbaarheid, Jeugd en Ouderen:   

 De werkgroep heeft overleg gehad met het Cosbo. In de rondvraag kwam aan de orde dat de 
vicevoorzitter zei dat men unaniem zeer tevreden was met dit overleg. 

 De werkgroep is op bezoek geweest in Oranjewoud geweest en heeft kennis gemaakt met de 
wâldhulpen en de meitinker. Het is nog een beetje zoeken naar de samenwerking tussen deze beide 
partijen. Er is enorm veel samenwerking in de buurt en ze zouden wel wat meer willen betekenen 
voor eenzame ouderen, maar er zijn momenteel geen hulpvragen. Volgens de werkgroep zou de 
meitinker hierin wel wat kunnen betekenen.  

 4 leden van de Participatieraad zijn naar de voorstelling De omdenkers geweest. Op 26 november 
a.s. volgt nog een discussiebijeenkomst. Bij de voorstelling waren ook drie wethouders aanwezig en 
meerdere medewerkers van de gemeente. 

 

 Werkgroep 2, Info, Advies en Cliëntondersteuning:  

 De werkgroep heeft een bezoek gebracht aan Werkstate en heeft een gesprek gehad met 3 
meitinkers.  Ze  hebben het gevoel dat ze het steeds beter in de vingers krijgen. Het wachten is 
echter nog steeds op de communicatie. Momenteel constateren de meitinkers vooral financiële 
problematiek momenteel. Ook zijn ze veel tijd kwijt met het schrijven van verslagen.  

 Daarnaast heeft de werkgroep een bezoek gebracht aan het open huis van de focus woningen. Er 
komt een bewonersraad waar de werkgroep contact mee gaat maken 
 

Werkgroep 3, Mantelzorg en Vrijwilligerswerkbeleid:  

 Een lid van de werkgroep heeft binnenkort, samen met werkgroep 6, een gesprek met een 
budgetmaatje.  

 De werkgroep heeft contact gehad met een bureau die in het kader van mantelzorg vraag en aanbod 
onder vrijwilligers koppelt. Dit wordt opgezet in de gemeente Sudwest Fryslan samen met Timpaan.  
In Heerenveen gebeurt iets dergelijks ook door het Vrijwilligersservicepunt, maar er moet eerst 
duidelijk zijn wie de mantelzorgers zijn. 
 

Werkgroep 4, Deelname Mij. Mensen met een beperking en Wmo Voorzieningen:  

 Er is een bezoek gebracht aan de J.P. van de Bentstichting. Ze vonden het jammer dat deze 
organisatie niet een soort cliëntenraad heeft. Opmerkelijk vond de werkgroep dat er in het Tellepark 
meerdere cliënten zelfstandig wonen. 

 De werkgroep heeft een gesprek gehad met iemand van het project Focus wonen. Dit is een AWBZ 
instelling en deze zal niet zoveel te maken krijgen met Wmo voorzieningen, alleen met vervoer. 
hebben dus te maken met de Wet Langdurige Zorg. Momenteel staan nog 2 units onverhuurd. 

 Er is een Kansplus bijeenkomst bezocht waar o.a. een presentatie van Jo Terlouw werd gehouden 
over de Wmo plannen. De gemeente Sudwest Fryslân was ook aanwezig. Deze presentatie was erg 
vaag en onzeker. Er is een voorstel gedaan om alle Wmo raden bij elkaar te roepen om het over 
samenwerking te hebben. De leden kregen het idee dat in de andere Wmo raden vooral 
cliëntvertegenwoordiging zit. 
 

Werkgroep 5, Opvang en Huiselijk Geweld:  

 De leden zijn bij elkaar geweest en hebben een paar afspraken gemaakt. De werkgroep wordt 
waarschijnlijk uitgenodigd door Fier voor een bijeenkomst. Fier heeft de zorgduim gewonnen. De 
Duim is een publieksprijs van Zorgbelang Fryslân voor een innovatief en cliëntgericht zorginitiatief in 
Friesland . 
 

Werkgroep 6, Werk en Inkomen:   

 De werkgroep is bij de stichting Aanzet geweest en heeft een gesprek gehad met mevrouw Witting. 
Ze hebben gevraagd naar de reden van sluiting van café de Kronkel maar zijn er niet achter 
gekomen. Er werd veel informatie gezonden en weinig geluisterd. De werkgroep gaat het jaarverslag 
opvragen.  
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 Een aantal leden zijn naar de directeur van Caparis geweest en hebben gehoord hoe het financiële 
verhaal in elkaar steekt. Er is ook gesproken over de toekomst.  

 Ook is de werkgroep bij de Barones en het nieuwe bestuur op bezoek geweest. Dit was een 
kennismaking met de 5 nieuwe leden. Ze hebben een positief beeld gekregen maar het nieuwe 
bestuur moest nog ingewerkt worden. 

 De werkgroep heeft de signaalkaart over koopkrachttegemoetkoming besproken met de afzender. De 
signalen zijn vooral dat de bejegening niet goed is en dat mensen niet goed gehoord worden. Vanuit 
het dagelijks bestuur wordt gezegd dat er toestemming is van het afdelingshoofd WIMO om dergelijke 
signalen rechtstreeks door te sturen. Wel jammer dat de Participatieraad niet meer signaalkaarten 
binnen krijgen waar iets mee gedaan kan worden 
  

Adhoc werkgroep Transities: 

 In het kader van privacybeleid zou de werkgroep een gesprek hebben een paar medewerkers van de 
gemeente maar dit ging niet door. De gemeente is bezig met een provinciaal plan. Volgende week 
komt het huis-aan-huisblad met informatie over de veranderingen in de zorg. Er wordt uitgelegd dat 
de gemeente heeft aangegeven dat ze erg veel moeite  hebben om alle systemen op elkaar aan te 
sluiten. Informatie wordt door de zorgkantoren over de schutting gegooid bij de gemeente en de 
gemeente heeft er een zware dobber aan. Een tip van de Participatieraad zou zijn om een loket in te 
richten waar mensen met hun vragen terecht kunnen. 

 
Adhoc werkgroep Sollicitatiecommissie: 

 Er waren 3 sollicitanten waarvan er maar 1 voorgedragen kan worden. De werkgroep wil voorstellen 
de procedure te verlengen tot 8 december. Dit wordt akkoord bevonden. De vacature wordt ook weer 
op de website geplaatst. Op de publieke tribune zit de mogelijke kandidaat die voorgedragen kan 
worden. Alle leden worden gevraagd in eigen omgeving goed rond te kijken. De formele voordracht 
vindt plaats na de decembervergadering. 

 
6. Advies Beleidsregels Wmo 2015 

De voorbereidende werkgroep was blij met de reactie van het college op het beleidsplan Wmo. Nu kan 
er grotendeels ingestemd worden met de beleidsregels. Er zijn nog wat vaagheden zoals bijv. het 
aanpassen van toiletgelegenheid van een woning bij bezoek van een gehandicapt kind. Volgens de 
werkgroep leidt dit juridisch weer tot openingen. Met betrekking tot periodiek heronderzoek wordt hier 
een verstandelijke beperking bedoeld. In de beleidsregels staat dat de gemeente een eigen bijdrage 
tot de maximale bedragen oplegt, maar volgens de werkgroep bepaalt het CAK dit en niet de 
gemeente. Er zijn al heel veel opmerkingen gemaakt in het advies Wmo verordening en Wmo 
beleidsplan. Op dit moment is er nog niets bekend over de mogelijke vouchers met betrekking tot de 
huishoudelijke hulp 1.  Het concept moet aangepast worden door geestelijke beperking te wijzigen in 
verstandelijke beperking. Het advies is akkoord en kan worden verstuurd. 

 
7. Advies Beleidsregels Participatiewet 2015  

De reactie van het college op het advies over de verordeningen van de Participatiewet en de 
kadernota is ontvangen. De werkgroep gaat het rapport MAU nog lezen maar gaat hier geen advies 
over geven. In dit rapport staat waar de gemeente zich aan moet houden om in aanmerking te komen 
voor die subsidie. Met betrekking tot de beleidsregels wordt ook hier weer gezegd dat ze verwarrend 
zijn en niet SMART. Op deze manier zou er willekeur kunnen ontstaan. Dit kan echter ook met het 
maatwerk te maken hebben. Het was een heftig stuk om doorheen te komen. De werkgroep heeft in 
dit advies ook weer benadrukt om problemen met gezinnen  met kinderen goed in de gaten te houden. 
Het advies is akkoord en kan zonder aanpassingen worden verstuurd. 

 
8. Rondvraag 

 De volgende vergadering is 18 december a.s. Er wordt geen nieuwjaarskaart verstuurd, maar de 
heer Smits wordt gevraagd een treffende tekst aan te leveren voor de nieuwsflits.  

 De heer van Dam deelt mee dat hij volgend jaar zitting neemt in een klankbordgroep over de 
toekomst van Meriant. Dit is tevens het moment dat hij stopt met zijn werkzaamheden voor de 
Participatieraad.  

 Het jaarplan 2015 en het jaarverslag 2014 moet in januari of februari klaar zijn.  

 Mevrouw Aandewiel weet nog niet zeker of ze 18 december a.s. aanwezig is. 
 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.14 uur. 


