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Verslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op 

17 oktober 2019, gemeentehuis te Heerenveen. 

 

Aanwezig:  mevrouw Dommerholt (vz); de heer Kleinhesselink; de heer Roorda; de 

heer Kingma; de heer Mintjes; mevrouw Jorna; mevrouw Aandewiel; 

mevrouw Plantinga; mevrouw Cuperus; de heer Spiekhout; mevrouw 

Browne; de heer Wassenaar en de heer Smits  

Afwezig: de heer Hoekstra  

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 19 september 2019 

Het verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van de actiepuntenlijst wordt het 

werkbezoek aan de Toegang vastgesteld op dinsdag 21 januari 2020 om 16.00 uur. De 

definitieve uitnodiging volgt.   

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken  

In het overzicht is de Nieuwsbrief van het Netwerk Advies- en Cliëntenraden Sociaal 

Domein Fryslân niet opgenomen. Deze zal worden toegevoegd. Een aantal leden zullen 

op 21 november naar de bijeenkomst over de decentralisatie Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang gaan. De ambtelijk secretaris zal hen aanmelden.  

 

4. Mededelingen dagelijks bestuur 

 Het dagelijks bestuur heeft kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter van het 

Cosbo. Een prettig gesprek en afgesproken is dat het contact met de werkgroep 

ouderen weer zal worden opgebouwd. 

 De kandidaat die nog op de reservelijst stond voor het lidmaatschap heeft 

aangegeven vanwege gezondheidsproblemen hiervan af te zien.  

 Binnenkort is er een bestuurlijk overleg, het nieuwe hoofd van de afdeling 

Maatschappelijke Ontwikkeling is vanwege andere verplichtingen hier niet bij 

aanwezig. Er is een apart kennismakingsgesprek gepland.  
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5. Mededelingen van de werkgroepen  

Jeugd 

 De werkgroep heeft zich gebogen over de adviezen die zijn gevraagd en concepten 

opgesteld die behandeld zullen worden. 

 

Ouderen 

 De werkgroep heeft een aangenaam gesprek gehad met een vertegenwoordiger 

van Meriant. 

 

Meedoen en Voorzieningen 

 De leden hebben zich verdiept in de gevraagde adviezen en reacties voorbereid. 

 

Werk&Inkomen 

 De werkgroep heeft een gesprek gehad met een vertegenwoordiger van stichting 

Leergeld. Wat is opgevallen dat er veel maatwerk wordt geleverd. 

 Een aantal leden hebben een gesprek gehad met mevrouw van Dun onder andere 

over het eerdere advies van de Participatieraad over het instellen van een fonds 

voor jongeren met schulden. Het zit complex in elkaar maar het heeft zeker de 

nodige aandacht. Te zijner tijd zal een en ander op schrift worden gesteld.  

 Tijdens dit gesprek was er ook aandacht voor het afkopen of het compenseren van 

het eigen risico van de zorgverzekering door de gemeente voor mensen die 

gebruik maken van de HZRegeling. Voor het lopende- en het komende jaar is dit 

niet meer mogelijk. Voor 2021 zal een en ander worden onderzocht.  

 

6. Mededelingen van de wijkduo’s 

Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

 

7. Gevraagd advies Kadernota Sociaal Domein 2019-2025  

De Participatieraad is gevraagd om advies uit te brengen over de Kadernota Sociaal 

Domein 2019-2025. Alle werkgroepen hebben de Kadernota bestudeerd en input 

geleverd aan het dagelijks bestuur. De voorzitter geeft een toelichting op de 

totstandkoming van het advies. De Participatieraad ervaart de Kadernota als een heel 

overzichtelijke nota en een mooi verhaal maar met nog wat afstand tot de actualiteit en 

de realiteit. We zien deze Kadernota als een gedegen, globale en ambitieuze aanzet. Ons 

advies is bedoeld als een aanmoediging om er actief en samen met anderen mee aan de 

slag te gaan. De Participatieraad is het van harte eens met het college om de schouders 

onder de omvangrijke plannen te zetten. We zeggen hiervoor graag ook onze 

medewerking toe. De Participatieraad wil graag ook enige grip houden op de ontwikkeling 

en daarom vragen wij actieplannen en evaluaties. Ook zien we graag dat er bij de 

gemeente een ombudsfunctie komt zodat de onafhankelijke klachtencommissie, die op 

afstand zetelt, niet meer ingezet hoeft te worden. Voor wat betreft het VN-verdrag voor 

mensen met een beperking zien we graag dat dit verdrag, dat vanaf 2016 van kracht is, 

wordt toegevoegd bij de opsomming van wetten. Naast het opstellen van een inclusie-

agenda adviseren wij ook de uitvoering ter hand te nemen. Het advies zal op een paar 

punten worden aangepast en naar het college van burgemeester en wethouders worden 

verstuurd.   
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8. Ongevraagd advies Wmo verordening en Beleidsregels maatschappelijke 

ondersteuning. 

Door aanpassingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 heeft de VNG 

een nieuwe modelverordening opgesteld en gepubliceerd. Deze modelverordening is 

vertaald naar de lokale verordening en in juni ter informatie aan de Participatieraad 

gestuurd. Na een toelichting van de werkgroep en een korte discussie is besloten dat het 

ongevraagde advies wordt aangehouden. De vragen die de werkgroep heeft zullen met 

de desbetreffende ambtenaar worden besproken. 

 

9. Gevraagd advies actieprogramma 2019-2020 ‘Aanpak huiselijk geweld en 

kindermishandeling’  

In september 2018 is het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis gelanceerd. 

Dit actieprogramma zal voor Friesland vorm krijgen in een provinciaal actieprogramma. 

Omdat dit inclusief de uitvoering van deelprojecten op z’n vroegst oktober 2020 gereed 

zal zijn is de gemeente gekomen met een tussentijds actieprogramma. Het tussentijdse 

actieprogramma 2019-2020 sluit aan op de provinciale speerpunten en op die gebieden 

waar lokale beïnvloeding mogelijk is. De Participatieraad vindt het een duidelijk verwoord 

stuk en we delen de zorg met de schrijver(s) dat het aantal meldingen nog steeds hoog 

is. Tevens lijkt het ons zinvol om in het plan van aanpak rekening te houden met de 

verschillende (doel)groepen. We verwachten dat een goede toepassing van de genoemde 

meldcode een stevig fundament gaat geven aan deze nieuwe aanpak. Het advies zal 

worden verstuurd aan het college van burgemeester en wethouders. 

10. Gevraagd advies ‘Jong geleerd wordt vroeg gedaan!’ beleidsplan 

voorschoolse voorzieningen en voor- en vroegschoolse educatie 2020-2023 

In dit beleidsplan wordt beschreven hoe de gemeente Heerenveen in de periode 2020-

2023 uitvoering geeft aan het beleid rondom voorschoolse voorzieningen en Voor- en 

Vroegschoolse Educatie (VVE). Daarnaast wordt ook kort beschreven hoe in deze periode 

onderzoek wordt gedaan naar een passend initiatief voor kinderen met een zwaardere 

ondersteuningsbehoefte in de voorschoolse periode.  

Dit beleidsplan volgt naar aanleiding van de ambitie van het college, om zoveel mogelijk 

kinderen zonder achterstand te laten starten op de basisschool. Dit plan maakt zodoende 

onderdeel uit van een bredere aanpak om pedagogische basisvoorzieningen in de 

gemeente Heerenveen te versterken, om zo kansengelijkheid van kinderen en jongeren 

in de gemeente te vergroten. De Participatieraad adviseert dan ook positief op dit 

beleidsplan. Wij vinden het positief dat er in dit stuk van uitgegaan wordt dat alle 

kinderen gelijke kansen krijgen, hoewel in de praktijk zal blijken dat er toch verschillen 

blijven bestaan. We zijn nieuwsgierig naar het lange termijn effect van dit beleid zoals 

bijvoorbeeld naar een duidelijke verbetering in het voortgezette onderwijs. Het advies 

wordt na een kleine aanpassing verstuurd.  

11. Rondvraag 

 Mevrouw Aandewiel en de heer Kingma zijn in november afwezig. 

 De heer Smits merkt op dat er op 31 oktober door HiT! een netwerkbijeenkomst 

Inclusieve Friese Gemeenten wordt georganiseerd. De ‘minister’ van 

gehandicaptenzaken de heer Rick Brink zal hierbij aanwezig zijn. Vanuit de 

Participatieraad is wel belangstelling voor deelname. De heer Smits komt hier nog 

op terug.  

 

12. Sluiting  

De voorzitter sluit om 21.10 uur de vergadering en wenst iedereen wel thuis.  


