
 

  
Verslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op 

18 januari 2018 gemeentehuis te Heerenveen. 

 

Aanwezig:  mevrouw Dommerholt (vz); mevrouw Plantinga (v-vz); de heer 

Kleinhesselink; de heer Mintjes; de heer Sixma, de heer De Jong; mevrouw 

Jorna; de heer Spiekhout; de heer Roorda; mevrouw Aandewiel; de heer 

Noordenbos; mevrouw Cuperus en de heer Wassenaar 

Afwezig:  de heer Van der Wal   

Verslag:  mevrouw Van Dam  

_______________________________________________________________________ 

1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de eerste vergadering van het nieuwe 

jaar. Een speciaal welkom voor de nieuwe leden de heren Noordenbos en Wassenaar. 

De heer van der Wal is verhinderd.  

 

2. Verslag en actiepunten van 21 december 2017 

Het verslag is akkoord en wordt vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt bijgewerkt. 

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken   

De postlijst voor deze vergadering wordt doorgenomen. Er zijn een aantal stukken die 

extra aandacht vragen.  

 Het ‘Plan van aanpak van beschermd wonen naar zelfstandig wonen’ zal in de 

diverse werkgroepen worden behandeld. In een volgende vergadering zal dit aan 

de orde komen.  

 Het onderwerp ‘Screening zorgklanten Participatiewet 2016-2017’ wordt door 

werkgroep 6 gevolgd.  

 Evaluatie Wmo-vervoer is in werkgroep Meedoen en Voorzieningen nog niet 

besproken. Wat nu al wel opvalt is dat er getoetst wordt op formele eisen zoals 

Ehbo diploma; rijbewijs etc. De staat van het wagenpark wordt nergens getoetst; 

er is nogal een verschil in het wagenpark van de verschillende aanbieders. 

Cliëntvriendelijkheid is erg belangrijk. De manier van toetsen is niet helemaal 

goed. Vanwege de nieuwe vorm van aanbesteden kregen alle vervoerders die aan 

de eisen voldeden een contract aangeboden. Cliënten mogen zelf hun vervoerder 

kiezen. Dat is prima geregeld.  

 Voor de volgende vergadering zal mevrouw Roelofs van de gemeente worden 

uitgenodigd om een toelichting te geven op de Monitor Sociaal Domein november 

2017. 

 

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

De voorzitter deelt mee dat het jaarbudget van de Participatieraad iets verhoogd is en de 

onkostenvergoeding op € 50,= per maand is gezet.  

 



5. Mededelingen van de werkgroepen 

 

Werkgroep 1- Sociale samenhang en leefbaarheid 

De werkgroep heeft zich bezig gehouden met onderstaande onderwerpen: 

 Notitie ‘Verwarde personen’ 

 Notitie ‘Specialistische jeugdzorg nieuwe bekostiging’. Wat is de kwaliteit van de 

intake gesprekken? Hoe is de terugkoppeling van de intake naar degene die 

signaleren?  

 Privacy en bevoegdheden van gebiedsregisseurs in de woonservicezones – wie is 

verantwoordelijk voor wat.  

 

Werkgroep 2 – info, advies en cliëntondersteuning (toegang)  

De werkgroep heeft een pilot lopen om meer bekendheid te krijgen bij de doelgroep. Zo 

is men naar verschillende wijkcentra geweest, o.a. Mfa Oudeschoot, de Akkers en de 

Kempenaer. De werkgroep heeft een divers beeld gekregen. Ook jongerencentrum Casa 

is bezocht. De pilot zal na een half jaar worden geëvalueerd en zolang gaat men door 

met het ‘ophalen van signalen’. 

 

Werkgroep 3 – mantelzorg en vrijwilligers 

Over het ‘Uitvoeringsplan mantelzorgondersteuning en evaluatie’ heeft de werkgroep 

binnenkort een afspraak met mevrouw Elsinga van de gemeente en mevrouw De Jong, 

coördinator mantelzorg van Caleidoscoop.   

 

Werkgroep 4/5 – meedoen en voorzieningen 

 De werkgroep gaat op bezoek bij dagbesteding Puer in Gorredijk. 

 Het verslag van het sportproject 2016 is besproken. 

 De werkgroep zal aansluiten bij het werkbezoek aan Caparis van werkgroep 6. 

Vragen graag mailen naar de heer Mintjes. 

 De werkgroep heeft zich gebogen over de evaluatie van het beleid sociaal domein. 

 

Werkgroep 6 – werk en inkomen 

 De afspraak met de heer Bonnema, directeur van Caparis, is uitgesteld. 

 De werkgroep heeft zich bezig gehouden met het Jaarverslag en het Jaarplan. 

 Ook is men bezig geweest om de speerpunten uit de evaluatie van het beleid 

sociaal domein. 

 Binnenkort heeft men een afspraak met de heer De Haan van de gemeente en de 

heer Koet van de Barones. Stichting Present zal ook worden bezocht. Ook aan het 

project werkzoekenden van SC Heerenveen zal een bezoek worden gebracht. Wie 

van de andere werkgroepen mee wil kan dit aangeven. 

 

6. Evaluatie beleid Sociaal Domein 2015-2017 

Alle werkgroepen hebben deze evaluatie in hun maandelijkse vergadering besproken. 

Aan de hand van de inbreng van de werkgroepen zal een concept ongevraagd advies 

worden opgesteld en in de volgende vergadering worden behandeld.  

 

8. Rondvraag 

Wordt geen gebruik van gemaakt.  

 

9. Sluiting 

Om 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering. 


