
  

Verslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op 

20 december 2018, gemeentehuis te Heerenveen. 

 

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

Plantinga (v-vz); mevrouw Aandewiel; mevrouw Browne; mevrouw 

Cuperus; mevrouw Jorna; de heer Kingma; de heer Mintjes; de heer 

Roorda; de heer Sixma; de heer Spiekhout en de heer Wassenaar. 

Afwezig:       mevrouw Gussinklo en mevrouw Van Dam (ambt. secr.).    

Verslag:       dhr. Kleinhesselink.  

_______________________________________________________________________ 

 

1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Aan de agenda 

wordt punt 10a toegevoegd: afscheid van de heer Sixma.  

2. Concept-verslag 15 november  

Tekstueel: Blz. 3, bij Woonservicezone 6, wordt de 1e regel: `….. over de inrichting van 

de Bleek en de uitbreiding van Poiesz`.                                                                              

Hierna wordt het verslag vastgesteld en de actielijst aangepast.                                                              

N.a.v.: de op pagina 1 genoemde geplaatste AED’s levert de nadere informatie-inwinning 

en terugkoppeling op dat er in de volgende vergadering een conceptvoorstel zal worden 

ingebracht om de bij het college aandacht te vragen voor de door ons gehoorde signalen.    

3. Ingekomen en uitgaande stukken                                                                                                     

De lijst met ingekomen stukken wordt doorgenomen en toegelicht.                                 

- werkgroep W&I zal de nieuwe ontwikkelingen over de zorgregelingen blijven volgen.                                                                                                                                  

– in de brief bij  ‘Uitkomsten jaarlijks en continue cliëntervaringsonderzoek Wmo lezen 

we de antwoorden op onze eerdere vragen.                                                                  

- n.a.v. de brief over de pilot wijk-GGD’ers nodigen we deze eens uit in onze vergadering                                                                                                     

– de reactiebrief op ons advies beleidsvisie ´Sa sjogge wy dat´ is helder en geeft geen 

reden voor discussie.                                                                                                -  

- n.a.v. de reactiebrief op ons advies ‘Soarch foar thús’ concluderen we het jammer te 

vinden dat er niet dieper wordt ingegaan op onze inhoudelijke aanbevelingen.                

– de werkgroep Jeugd zal aandacht gaan besteden aan het Fries Actieplan Hoog 

Specialistische Jeugdhulp. 

4. Mededelingen dagelijks bestuur  

 Het Bestuurlijk Overleg (B.O.) van 6 december jl. verliep enigszins moeizaam, 

o.a. door absenties en ander prioriteiten. Met betrekking tot de Beleidsagenda zijn 



beide adviezen, ‘Soarch foar thús’ en de ‘beleidsevaluatie sociaal domein’, aan de 

orde gesteld en er is bij de wethouder op aangedrongen om bij informatieavonden 

in wijken en dorpen (zoals bij beleidsontwikkelingen woonservicezones e.d.) 

vooral van onderop aan te sturen, c.q. bewoners/burgers op maat en vooraf bij 

betrekken. 

 In het B.O. is de beleidsagenda doorgenomen en zal in februari 2019 worden 

aangevuld. Daarom kunnen we ons jaarplan 2019 pas daarna opstellen. De vorige 

maand te Bontebok gepresenteerde ‘Omgevingsvisie’ en ook de recente start van 

G-2000 voor Heerenveen-centrum worden gezien als ‘losse initiatieven’ waar 

weinig sociaal domein aan de orde is.  

  

5. Mededelingen werkgroepen. 

Jeugd: 

 Nuttige informatie ontvangen in een goed gesprek met beleidsmedewerkers 

Jeugdzaken, Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, o.a. dat dit beleid meer 

regionaal en op gemeentelijk niveau gaan worden aangepakt. Ook wordt  

binnenkort informatie toegestuurd, o.a. over opvoeden en opgroeien. 

Ouderen: 

 Met elkaar gesproken over de toekomstige werkgroep-organisatie. Is ´Ouderen´ 

niet té smal, en is er een verbinding te leggen met ´goed samenleven´?    

 In het jaarplan-2019 moeten bezoeken aan instellingen gaan worden opgenomen.   

 De heer Sixma stopt nu, de heer Wassenaar is nu de werkgroep-contactpersoon.  

Meedoen en voorzieningen: 

 De werkgroep is nog niet bezig gegaan met het jaarverslag 2018. 

 Er is een uitgebreid en nuttig gesprek geweest met 2 beleidsambtenaren over de 

voortgang van de lopende aanbesteding ´thuisondersteuning/dagbesteding. 

Volgend jaar is er weer de aanbesteding van de huishoudelijke hulp, die dan via 

het flexibelere OpenHouse-model zal gaan plaatsvinden.                                                         

Het Rijk heeft het abonnementstarief Wmo vastgesteld. Er komt één bedrag van 

Euro 17,50 als eigen bijdrage, los van het aantal voorzieningen. Dat gaat de 

gemeente geld kosten.    

 Een prettig en zeer informatief bezoek werd gebracht aan de dagvoorziening 

´Stukje bij Beetje´ in Heerenveen. Zij hebben voornamelijk cliënten met een niet-

aangeboren beperking. Extra training en personeel zijn nodig nu Noorderbrug 

stopt. De coördinator is erg tevreden over de ondersteuning van de gemeente 

m.b.t. de eis van een kwaliteitssysteem-handboek. Men denkt over het (op een 

andere locatie) beginnen van een (tijdelijke) leer/woonvorm. Men vraagt aandacht 

voor een grotere vrijheid van cliënten voor het zelf kiezen van passende 

dagbesteding.  

Werk en Inkomen: 

 Bij De Barones is van de coördinator gehoord dat het goed gaat maar betere 

scholingsmogelijkheden voor hun vrijwilligers wordt gemist.  



 Met Schuldhulpverlening gesproken over inzetten op preventie, voorbereiding van 

´zaken´ en implementeren van plannen-van-aanpak. Er wordt op dit moment een 

verdiepingsslag gemaakt. Men gaat meer op zoek naar de achterliggende redenen 

van de schuldhulpverlening. Budgetmaatjes niet doorverwijzen.   

 De werkgroep wil zich voor het jaar 2019 richten op o.a. laaggeletterdheid, en een 

verdieping in werkgelegenheid en armoede.  

 Mw. Plantinga heeft het contactpersoonschap overgedragen aan mw. Browne.  

6. Mededelingen wijkduo’s: 

Enkele wijkduo’s melden wat aanvullende mededelingen. 

7. Concept advies Privacyreglement                                                                                   

De werkgroep geeft een toelichting op het conceptadvies. Er is instemming en er worden 

een paar opmerkingen ter verduidelijking genoteerd. De secretaris zal deze verwerken 

waarna de ambtelijk secretaris de verzending verzorgd.                                                               

De ad hoc werkgroep blijft nog even aan voor het mogelijke vervolg van dit reglement.    

8. Bijstelling planning Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019                                                 

- Een vernieuwd vergaderschema is inmiddels aan de leden toegestuurd.                                      

- Het Jaarverslag-2018 vóór 1 maart aanleveren bij de ambtelijk secretaris, volgens het 

bijgeleverde format.                                                                                                                              

- Omdat nu ook de gemeentelijke beleidsagenda is vertraagd stellen we ons jaarplan uit.  

9. Monitor sociaal domein                                                                                                  

Deze is ter informatie toegestuurd. De werkgroep Jeugd zal de kostenontwikkeling gaan 

behandelen. 

10. Doelgroep cliëntencontactbijeenkomst 2019                                                                                     

Bij het noemen van thema´s en doelgroepen wordt voorlopig genoteerd: sociale 

woningbouw (als bredere insteek), werk en inkomen, mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, etc.. Het DB zal dit verder uitwerken en dit komt in de volgende 

vergadering weer terug. 

10a. Afscheid dhr. Eelco Sixma                                                                                              

Voorzitter bedankt de heer Sixma voor zijn bijzondere en gedreven inzet van 4 jaren.  

Die  waardering wordt ondersteund met een cadeaubon en een boeket bloemen.             

De heer Sixma zegt met veel plezier dit werk te hebben gedaan en raadt ons aan ´er 

boven op te blijven zitten´, omdat dat effect heeft.   

11. Rondvraag 

Geen noemenswaardige mededelingen van de aanwezigen.                                                 

Voorzitter vraagt de werkgroep-contactpersonen om op 7 januari 2019 vanaf 11:00 uur 

even aan te schuiven bij de DB-vergadering ter voorbereiding van de teambuilding op 1 

maart.    

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis, fijne feestdagen en een 

goede jaarwisseling.  

 


