Conceptverslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op
20 juni 2019, gemeentehuis te Heerenveen.
Aanwezig:

mevrouw Dommerholt (vz); de heer Spiekhout; mevrouw Browne; de heer
Kleinhesselink; de heer Roorda; de heer Kingma; de heer Mintjes;
mevrouw Jorna; mevrouw Aandewiel en de heer Wassenaar

Afwezig:

mevrouw Plantinga (vicevoorzitter) en mevrouw Cuperus

Verslag:

mevrouw Van Dam (ambt. secr.)

_______________________________________________________________________
1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda
Mevrouw Dommerholt opent de vergadering en heet allen welkom en in het bijzonder
mevrouw Van der Sluis.
2. Toelichting concept Kadernota Sociaal Domein
Mevrouw Van der Sluis geeft een nadere toelichting op de Kadernota Sociaal Domein in
wording. Omdat de Kadernota nog niet is vastgesteld is het eerste gedeelte van de
vergadering besloten. Na afloop bedankt de voorzitter mevrouw Van der Sluis voor haar
inbreng en is de vergadering weer openbaar toegankelijk.
3. Verslag en actiepunten lijst van 16 mei 2019
Het verslag is vastgesteld en de actielijst is bijgewerkt.
4. Ingekomen en uitgaande stukken
De ingekomen en uitgaande stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
5. Mededelingen dagelijks bestuur
 Naar aanleiding van een artikel in de Heerenveense Courant heeft het DB contact
gezocht met de opsteller van het Experiment Doorbraak! Een 4-jarige experiment
dat zich richt op multiproblem gezinnen waarbij men een doorbraak tot stand wil
brengen: in het belang van de betrokken gezinnen, de kwaliteit van de integrale
samenhangende aanpak, de effectiviteit en efficiëntie van de aanpak én om het
verschil te maken. De opsteller zal in de septembervergadering een presentatie
geven en de stukken zullen de leden worden toegezonden.
6. Mededelingen van de werkgroepen
Jeugd
 Een afvaardiging van de werkgroep is bij de evaluatiebijeenkomst van de
preventieteams geweest. De verschillende teams hebben zich gepresenteerd en wat
opviel is het verschil in werkwijze. Sommige teams zitten nog in de opbouwfase.




Grote gemene deler binnen het werkgebied van de teams is het thema
eenzaamheid; ook jeugd in al haar facetten. Een boeiende bijeenkomst.
Men heeft zich voorbereid op het gesprek met een aantal ambtenaren. Na de zomer
zal men starten om het gesprek aan te gaan met de zorgaanbieders jeugdhulp.
Ook is men bij de bijeenkomst ‘Actieplan foar fryske bern’ geweest, opgezet met
een landelijke subsidie. Men mist een beetje de samenhang met de Heerenveense
situatie.

Ouderen
 Wegens omstandigheden heeft de werkgroep niet vergaderd.
Meedoen en Voorzieningen
 De werkgroep leden hebben een afspraak met het bestuur van HiT gehad. Dit zal
een jaarlijks terugkerende afspraak worden.
 Ook is er een gesprek geweest met een aantal ambtenaren over de himmelsjek,
beschermd wonen, pgb, onder bewindstelling en andere relevante zaken. Eind
2019 komt er een vervolggesprek.
 Een afvaardiging heeft een gesprek gehad met betrokken ambtenaar en
coördinator van Caleidoscoop over mantelzorg en vrijwilligers.
Werk&Inkomen
 De werkgroep heeft een afspraak gehad met de beleidsadviseur Werk en
Inkomen.
 De reactie van het college op het ongevraagde advies instellen van een
schuldenfonds voor jongeren heeft de werkgroep in haar vergadering besproken.
Men is niet helemaal tevreden over de reactie en bereidt zich voor op een vervolg
ongevraagd advies.
 Er zal een afspraak worden gemaakt met Humanitas.
7. Mededelingen van de wijkduo’s
Er zijn geen mededelingen.
8. Voordracht nieuwe leden
Met ingang van 1 september 2019 is er weer ruimte voor nieuwe leden. Na een
uitgebreide wervingsprocedure die bestond uit het plaatsen van advertenties, het
plaatsen van nieuwsberichten in diverse kranten en op de website en communicatie via
facebook, zijn er diverse reacties binnengekomen. De sollicitatiecommissie heeft na een
scherpe selectie, men moet al kennis en ervaring hebben binnen het sociaal domein,
twee personen voorgedragen.
De voltallige Participatieraadsleden gaan akkoord met de voordracht. Het college van
burgemeester en wethouders zal de nieuwe leden benoemen.
9. Rondvraag
Geen mededelingen.
10. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.25 uur de vergadering en wenst allen een goede
vakantieperiode en wel thuis.

