Verslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op
21 september 2017
Aanwezig: mevrouw Dommerholt (vz); mevrouw Plantinga(vice-vz); de heer Blank
(secretaris); de heer Kleinhesselink; mevrouw Aandewiel; de heer Roorda; de heer
Mintjes; de heer De Jong; mevrouw Jorna; de heer Sixma; de heer Spiekhout; de heer
Van der Wal;mevrouw Cuperus en mevrouw Van Dam (verslag).
Afwezig: mevrouw Van Boetzelaer
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
2. Presentatie HiT!
HiT is een burger initiatief gestart in augustus 2016 om de algemene toegankelijkheid
voor mensen met een beperking in onze gemeente Heerenveen te verbeteren. Dit doet
HiT door ondernemers, overheid en maatschappelijke instellingen ertoe aan te zetten
obstakels, in de breedste zin van het woord, uit de weg te ruimen.
HiT onderschrijft en hanteert daarvoor de uitgangspunten van het VN-verdrag voor de
rechten van mensen met een beperking. Sinds 14 juli 2016 geldt dit speciale
mensenrechten verdrag van de Verenigde Naties ook in Nederland. HiT werkt daarvoor
toe naar een VN Panel. HiT bestaat uit een werkgroep en een klein aantal betrokken
burgers. Afgesproken is dat de werkgroepen en HiT! onderling over en weer contact
houden.
3. Verslag en actiepunten van 22 juni 2017
Het verslag is vastgesteld en de actiepunten worden doorgenomen en bijgewerkt.
4. Ingekomen en uitgaande stukken
De ingekomen en uitgaande stukken voor kennisgeving aangenomen.
5. Mededelingen Dagelijks Bestuur




Er is nog een vacature binnen de Participatieraad en we hebben besloten om weer
nieuwe leden te werven. Advertenties worden in verschillende kranten geplaatst
en ook wordt de aanwezigen verzocht om de vacature binnen haar/zijn eigen
netwerk te verspreiden. Reageren kan tot 1 november a.s.
Het dagelijks bestuur heeft in juni overleg gehad met het college van benw en
met de afdelingenhoofden Samenleving en Wimo. Aan de orde kwam onder meer
het Jaarverslag en de video over eenzaamheid. Wethouder Zoetendal verwees nog
naar de perspectiefnota van de gemeente waarin ook de eigen bijdrage wordt
genoemd. De voorzitter heeft aangegeven dat de Participatieraad hier aandacht
voor blijft vragen.



Ook de Beleidsagenda kwam aan de orde. Er zijn nog een aantal adviezen
waarover de Participatieraad moet adviseren. Veel gaat ter informatie naar de
Participatieraad. Dit betekent dat we alert moeten zijn of dit inderdaad gebeurd.

6. Mededelingen van de werkgroepen
Werkgroep 1 - Sociale samenhang en leefbaarheid






De werkgroep heeft overleg gehad met de Turkse en Marokkaanse
moslimgemeenschap. Hoofdpunt was vooral de zorgkant voor de ouderen binnen
de gemeenschap. Andere aandachtspunten zijn werk en inkomen; tijdens de
opleiding is het vinden van een stageplek zeer moeilijk; sociale woningbouw en
vergrijzing van de gemeenschap. De moskeeën zijn niet alleen gebedshuizen
maar vooral ook activiteitencentra binnen de gemeenschap. Het was een zeer
waardevolle bijeenkomst en er is afgesproken dat er minimaal één keer per jaar
een overleg zal plaatsvinden.
Er is overleg geweest met de heer Bos van de gemeente over het plan ‘Soarch
foar thús’ (ouderen die met aanpassingen langer zelfstandig thuis kunnen blijven
wonen). De werkgroep heeft nog geen conceptstuk ontvangen. Het ligt in de
verwachting dat het stuk nog dit jaar voor advies aan de Participatieraad wordt
aangeboden.
Vermillion verricht op diverse plekken binnen de gemeente seismografisch
onderzoek. De werkgroep zal dit in het kader van leefbaarheid blijven volgen.

Werkgroep 2 – info, advies en cliëntondersteuning





De werkgroep heeft een gesprek gehad met mevrouw Hettinga van MEEFriesland
over de signalen die binnen komen over de preventie en de toegang. Ook wil men
weten hoe de stand van zaken is binnen de gemeente Heerenveen, welke
problemen komt men tegen, denk bijvoorbeeld aan vroegtijdig signaleren van
problemen bij licht verstandelijk beperkten. Er zal een gesprek worden geregeld
met medewerkers van het preventieteam.
Men is bezig met een plan van aanpak om de achterbancontacten te versterken.
Werkgroep 4/5 zal hierin participeren.
Naar aanleiding van het gesprek met de coördinator van de Meitinkers dat onder
meer ging over het cliënttevredenheidsonderzoek dat door de gemeente is
uitgevoerd, zal er een vervolggesprek komen met twee medewerkers van de
gemeente.

Werkgroep 3 – mantelzorg en vrijwilligers




Een afvaardiging van de werkgroep heeft een gesprek gehad met de heer Bos van
de gemeente betreffende plan van aanpak ‘Eenzaamheid’. In het plan ligt de focus
vooral op de ouderen. Men heeft verbaasd gereageerd op het plan en wacht de
adviesvraag af.
Er is contact gelegd met de vrijwilligerscoördinator van Meriant en men zoekt nog
contact met de coördinator van de Barones.

Werkgroep 4/5 – meedoen en voorzieningen



Men heeft een prettig gesprek gehad met mevrouw Huisman van Aanzet. Zij
zullen het initiatief nemen om ook in Heerenveen een en ander te gaan
ontwikkelen.
De bijeenkomst van het fries netwerk voor ggz-cliënten is bezocht. Dit wordt
aangestuurd door Aanzet. De werkgroep zal deze bijeenkomsten weer gaan

bezoeken om zo ook weer op de hoogte te blijven van nieuwe initiatieven die
ontwikkeld worden.
Werkgroep 6 – werk en inkomen


De werkgroep heeft in juli bij Caparis de pilot besproken die bestemd was voor
moeilijk plaatsbare jongeren tot 27 jaar. Het betrof een samenwerking tussen
drie partijen, Mind-up; Caparis en Buitengewoon. De pilot besloeg een periode
van 9 maanden. De partijen betreuren het dat deze periode zo kort was. De
werkgroep heeft naar aanleiding van dit gesprek een afspraak met mevrouw Van
der Sluis van de gemeente.



Ook heeft men binnenkort een afspraak met mevrouw De Roos uit Jubbega
aangaande de signalen die bij haar binnenkomen.

7. Voorstel cliëntencontact bijeenkomst.
Werkgroep 4/5 zal voor de derde achtereenvolgende keer een cliëntencontact
bijeenkomst organiseren waarbij de cliëntenraden van de zorgaanbieders die een
contract met de gemeente Heerenveen hebben afgesloten worden uitgenodigd. De
bijeenkomst vindt plaats op 9 november in Trinitas van 19.30-21.30 uur. De avond zal in
het teken staan van contractering inkoop; de informatie- en klachtenregeling en de eigen
bijdrage in de zorg.
8. Ontwikkelingen regionale overleggen.
Het dagelijks bestuur heeft een de leden een kort overzicht gestuurd van de huidige
stand van zaken betreffende de ontwikkelingen regionale overleggen. Ook voor de
komende tijd blijven deze regionale overleggen op diverse thema’s belangrijk voor
informatie, inspiratie en soms samenwerking bijvoorbeeld richting centrumgemeente
Leeuwarden. Hierbij is een faciliterende organisatie gewenst waarbij de inhoud en agenda
vooral door de adviesraden worden gevoed. Zorgbelang Friesland kan deze facilitering
bieden. Na een korte inhoudelijke discussie geven de leden aan in te stemmen met het
voorstel van het dagelijks bestuur. De heer Roorda merkt op dat het goed zou zijn om
meteen na één jaar al te evalueren of de gekozen weg de goede is.
Ook zal het lidmaatschap van de Koepel adviesraden, dat de contributie wil verhogen
naar € 500,= met ingang van 1 januari 2018 worden opgezegd.
9. Rondvraag


De heer Spiekhout nodigt de overige leden uit voor de opening van de ‘Foar elkoar
sjop’ van de stichting ‘In Moaie Dei’ uit op 17 oktober.



Mevrouw Aandewiel is aanwezig geweest bij de collegedag Kwaliteit en bij de
seizoensopening van de Raad van Kerken.

10. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor zijn/haar inbreng en sluit om 21.30 uur de
vergadering en wenst een ieder wel thuis.

