Verslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op
19 december 2019, gemeentehuis te Heerenveen.
Aanwezig:

mevrouw Dommerholt (vz); de heer Kleinhesselink; mevrouw Jorna;
mevrouw Plantinga; mevrouw Cuperus; mevrouw Browne; de heer
Wassenaar; de heer Hoekstra; de heer Mintjes; de heer Kingma en de heer
Smits

Afwezig:

de heer Spiekhout en de heer Roorda

Verslag:

mevrouw Van Dam (ambt. secr.)

_______________________________________________________________________
1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda
Mevrouw Dommerholt opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag en actiepuntenlijst van 21 november 2019
Het verslag wordt vastgesteld en de actiepuntenlijst geactualiseerd.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
De lijst met ingekomen en uitgaande stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
4. Mededelingen dagelijks bestuur
 De jaarlijkse afsluiting is vastgesteld op 16 januari 2020. Vergadertijdstip is
aangepast van 17.00-19.00 uur. De locatie zal worden besproken.
 De teambuilding is definitief vastgesteld op woensdag 22 januari in Akkrum. Het
programma volgt.
 Het bestuurlijk overleg is op donderdag 23 januari 2020.
 Op 27 januari heeft het DB een vervolgafspraak met het afdelingshoofd MO.
 En ook op 27 januari zal de gemeenteraad de Kadernota behandelen. Interessant
is ook de lange termijnagenda van de gemeenteraad.
 De commissie Saza zal op 10 februari de Inclusieagenda behandelen en op 24
februari staat deze op de agenda van de gemeenteraad.
 De expertmeeting van het Fries Sociaal Planbureau zal op 6 februari plaatsvinden
in Leeuwarden. Vanuit de Participatieraad zullen daar vier afgevaardigden
aanwezig zijn. De ambtelijk secretaris zal hen aanmelden.
 Vanuit het Fries netwerk heeft de voorbereidingsgroep besloten om in maart 2020
een bijeenkomst over Jeugdzorg te organiseren. De wethouders Hilde Tjeerdema
van Leeuwarden en Jelle Zoetendal van Heerenveen hebben hun medewerking
toegezegd. Ook de projectleider Pieter van der Zwan vanuit het SDF zal aanwezig
zijn.

1

5. Mededelingen vanuit de sollicitatiecommissie
Op 9 december is de commissie voor de eerste keer bijeen geweest en is de planning
voor de werving van een nieuwe voorzitter besproken. Afgesproken is dat we open gaan
werven maar tegelijkertijd kunnen mensen ook benaderd worden met de vraag om te
solliciteren. De leden kunnen mogelijke suggesties doen aan de commissie. Zodra de
advertenties zijn geplaatst kan men tot half maart reageren. De planning is om voor de
zomer de vacature ingevuld te hebben.
6. Mededelingen van de werkgroepen
Jeugd
 Er is een overzicht gemaakt over de af te leggen werkbezoeken.
 Men heeft contact gehad met Caleidoscoop over de inzet van de preventieteams
(JIDS- Jongeren in de School) en op 5 maart heeft de werkgroep een afspraak.
 Ook wil men meer weten over hoe de complexe zorg voor jeugd is geregeld.
Ouderen
 Een afvaardiging is naar de bijeenkomst van de omgevingsvisie geweest.
Opvallend verschijnsel in het hele verhaal is dat er nauwelijks aandacht is voor
het thema zorg en wonen.
 Ook is een bezoek gebracht aan de bijeenkomst over eenzaamheid in Trinitas.
 Er is een onderhoudend gesprek geweest met de wijkmanagers waarbij ook
andere werkgroep leden aanwezig waren.
 Men heeft zich voorbereid op het gesprek met HiT! op 13 januari 2020.
 Het Cosbo zal nogmaals benaderd worden voor een afspraak.
Meedoen en Voorzieningen
 De werkgroep heeft een gesprek gehad met een tweetal ambtenaren over
uiteenlopende onderwerpen. Een van de onderwerpen betrof de onafhankelijke
cliëntondersteuning. Deze wordt met ingang van 1 januari niet meer door MEE
uitgevoerd maar door Maatschappelijk Werk. Op de website van de gemeente
staat niks meer over de OCO. De Participatieraad maakt zich zorgen om het
verdwijnen van de expertise. De werkgroep pakt dit op.
 Er zijn voor het nieuwe jaar al weer diverse afspraken uitgezet
Werk&Inkomen
 De werkgroep heeft een enthousiast gesprek gehad met een vertegenwoordiger
van SC Heerenveen. Er zijn met budget van de gemeente diverse projecten
opgestart. Een aantal pilots zijn vitaliteit, sport Friesland met een
jeugdsporttraject. Over een half jaar zal er een vervolggesprek zijn.
 Ook zijn er al diverse werkbezoeken afgesproken o.a. aan Humanitas, de Barones,
Aeware).
7. Mededelingen van de wijkduo’s
Naar aanleiding van een vraag van de heer Wassenaar zal de ambtelijk secretaris de
leden een overzicht sturen van de contactgegevens van de Plaatselijke Belangen en de
wijkraden van de gemeente.
8. Planning Jaarverslag en Jaarplan
De voorzitter geeft een toelichting op het overzicht. De werkgroepen zullen de formats
nog weer toegestuurd krijgen.

2

9. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
10. Sluiting
Om 20.55 sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen wel thuis, goede
kerstdagen en een gelukkig en gezond 2020!
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