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

mevrouw Dommerholt (vz); mevrouw Plantinga (v-vz); mevrouw
Aandewiel; mevrouw Cuperus; mevrouw Jorna; de heer Kingma; de heer
Mintjes; de heer Roorda; de heer Spiekhout en de heer Wassenaar.

Afwezig:

mevrouw Gussinklo; Mevrouw Browne en de heer Kleinhesselink

Verslag:

mevr. Van Dam (ambt. secr.)

_______________________________________________________________________

1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Concept-verslag 20 december 2018
Naar aanleiding van alinea 2 van bladzijde 2 wordt opgemerkt dat in het recent
gehouden bestuurlijk overleg naar voren kwam dat het sociaal domein wel deel uitmaakt
van de omgevingsvisie. Het proces van de omgevingsvisie zal gevolgd worden door de
Participatieraad.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen. De Participatieraad heeft een
uitnodiging van de griffie van de gemeente Heerenveen ontvangen voor een extra
bijeenkomst voor raads- en commissie leden Saza op donderdag 24 januari a.s. waarbij
gesproken wordt over de doorontwikkeling van het sociaal domein. Diverse leden zullen
aanwezig zijn.
4. Mededelingen dagelijks bestuur




Het DB heeft overleg gehad met de contactpersonen van de werkgroepen
over de voorbereiding van de teambuilding. Het laatste gedeelte van de
teambuilding zullen wethouders Zoetendal en Broekhuizen aanwezig zijn.
Afgesproken is dat de werkgroepen dit in hun vergaderingen gaan
voorbereiden. In de vergadering van 21 februari gaan we een en ander
uitwisselen.
Naar aanleiding van een mail van een bezorgde ouder die lid is van de
vereniging Ypsilon is contact opgenomen. Binnenkort heeft de werkgroep
een afspraak.
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5. Mededelingen werkgroepen.
Jeugd:





De werkgroep is bezig geweest met de voorbereiding van de teambuilding.
Men maakt zich zorgen over het ‘bovengemeentelijke’ domein.
Er zal een afspraak met Ypsilon worden gemaakt.
Met het jaarverslag 2018 is een begin gemaakt.

Ouderen:




Op 4 maart is de start van de nieuwbouw van Marijkehiem. De oplevering staat
gepland voor 2020.
Er zijn diverse afspraken voor werkbezoeken gemaakt.
Ook is de werkgroep bezig geweest met de teambuilding.

Meedoen en voorzieningen:




De afsprakenlijst is doorgenomen en de eerste bezoeken staan al weer gepland.
De teambuilding en het concept-jaarverslag 2018 zijn aan de orde geweest.
De werkgroep heeft gebrainstormd over het jaar 2019 en waarschijnlijk gaat de
werkgroep zich dit jaar inzetten op de wmo/wlz. In de volgende vergadering zal
de werkgroep hierover een besluit nemen.

Werk en Inkomen:





Het Jaarverslag 2018, de werkbezoeken en de teambuilding zijn aan de orde
geweest.
Met Humanitas en stichting Leergeld zal binnenkort een afspraak worden
gemaakt.
Men gaat zich dit jaar verder verdiepen in het thema ‘mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt’. Er zijn al diverse contacten gelegd.
Ook het thema van de cliëntencontactbijeenkomst is besproken. Binnenkort is er
een afspraak met een aantal ambtenaren om te kijken of deze bijeenkomst weer
gezamenlijk met de gemeente georganiseerd kan worden.

6. Mededelingen wijkduo’s:
Diverse mededelingen worden gedaan. Op zaterdag 26 januari zal om 14.00 uur de
opening van de Doarpskeamer Akkrum zijn.
7. Conceptadvies AED’s
De werkgroep Meedoen en Voorzieningen heeft een conceptadvies opgesteld met als
onderwerp het gebruik en beheer van AED’s in wijken en dorpen. De aanwezigen
stemmen, met een paar kleine aanpassingen, in met het concept advies. De ambtelijk
secretaris zal dit versturen aan het college van burgemeester en wethouders.
8. Voorbereiding teambuilding 1 maart
Dit onderwerp is al aan de orde geweest bij de mededelingen van het Dagelijks Bestuur.
De diverse werkgroepen zijn al bezig om de thema’s uit te werken.
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9. Doelgroep cliëntencontactbijeenkomst 2019
Binnenkort is er een afspraak met een aantal ambtenaren om te onderzoeken of er weer
een gezamenlijke cliëntencontactbijeenkomst georganiseerd kan worden waarbij iedereen
die betrokken is bij Werk&Inkomen uitgenodigd wordt. Diverse thema’s kunnen aan de
orde komen onder andere het krijgen/vinden van werk. De leden vinden het een goed
thema.
10. Rondvraag
Mevrouw Cuperus heeft een persoonlijke uitnodiging gehad voor de G1000 en zij gaat
zich hiervoor aanmelden.
Mevrouw Aandewiel is de volgende vergadering afwezig.
11. Sluiting
Om 20.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis.
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