
 
 

Verslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op 

17 september 2015 gemeentehuis te Heerenveen. 

 

Aanwezig: mevrouw Dommerholt (voorzitter); mevrouw Telgen (vice-

voorzitter); mevrouw Vermeer; mevrouw Aandewiel; mevrouw 

Cuperus; mevrouw Plantinga; mevrouw Van Boetzelaer; de heer 

Bouma; de heer Sixma; de heer Smits; de heer Mintjes; de heer 

Kleinhesselink en de heer Van der Korf. 

Afwezig:   de heer Dommershuijzen en de heer Blank (secretaris) 

Verslag:     mevrouw Van Dam  

 

 

1. Opening  

De voorzitter heet de aanwezigen, ook de mensen op de publieke tribune, van harte 

welkom op de eerste vergadering na het zomerreces. In het bijzonder wordt mevrouw 

Van Boetzelaer als nieuw lid verwelkomd en de voorzitter wenst haar succes met haar 

taak.  

 

Ook worden  de heer Sloothaak en mevrouw Elsinga van harte welkom geheten. Zij 

vertegenwoordigen de afdeling Samenleving van de gemeente en zijn medeauteurs van 

het Wmo-beleidsplan. Tijdens deze vergadering zal het Uitvoeringsprogramma worden 

doorgenomen 

 

 

2. Input WMO-uitvoeringsplan. 

De heer Sloothaak geeft een korte toelichting op het Uitvoeringsplan WMO & Gezondheid 

2016. De vijf hoofddoelen en de 35 onderliggende beleidsdoelen zijn voor de komende 

vier jaren vastgesteld. Voor het jaar 2016 wil men het college concrete beleidsdoelen 

aanbieden die passen binnen het door de gemeenteraad gestelde kader. Men verneemt 

graag van de Participatieraad of er doelen zijn die nog niet benoemd zijn of waar 

eventuele knelpunten zitten.  

 

In het kort wordt hieronder een opsomming gegeven van de aandachtspunten. 

 

Hoofddoel I – Oog voor elkaar en helpende hand bieden 

Dit hoofddoel is gericht op de sociale cohesie in buurten, dorpen en wijken. Het is nog 

niet helemaal duidelijk wat de uitkomsten zijn van de wijkkrachtscans, dit zal nog nader 

onderzocht moeten worden. WeHelpen is als een apart doel opgenomen. 

 

De Participatieraad vraagt aandacht voor VN-verdrag over gelijke rechten voor mensen 

met een beperking: het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. 

Toegankelijkheid is één van de 4 grondslagen in dat verdrag, naast gelijkheid, 

doeltreffendheid en zelfstandigheid. Binnen de gemeente Heerenveen wordt al onderzoek 



gedaan naar beleid waar toegankelijkheid in voorkomt, wellicht moeten er meer accenten 

worden gelegd. 

 

Voor 2016 is de wmo-maatvoorziening een wettelijke taak. Het keukentafelgesprek 

maakt daar onderdeel van uit. Er komt één landelijk format om zo de minister te 

informeren. Dit zal worden opgenomen in het conceptuitvoeringsplan. Onlangs heeft de 

totale herbeoordeling, uitgevoerd door een derde partij,  van de huishoudelijke hulp 

plaatsgevonden. Positieve verhalen uit het veld bereiken de gemeenteraad en de afdeling 

Wimo, de evaluatie moet nog plaatsvinden. 

 

Hoofdddoel II – Mantelzorg en vrijwilligers 

De Participatieraad  is zeer geïnteresseerd naar de uitkomsten van het onderzoek naar 

mantelzorg. De conceptfase is opgeleverd, de analyse moet nog plaatsvinden. De 

gemeente kan nu ook voorzieningen toekennen aan de mantelzorger. Opgemerkt wordt 

dat wanneer het Uitvoeringsplan in december door de gemeenteraad is vastgesteld dit 

zeer goed gecommuniceerd moet worden naar de burgers. De Participatieraad maakt zich 

zorgen over het feit dat er maar weinig mantelzorgers bij de gemeente in beeld zijn. De 

heer Sloothaak merkt op dat het moeilijk is deze groep te bereiken en dat ook jammer te 

vinden. Er wordt geconcludeerd dat er voor volgend jaar een grote publiekscampagne 

opgestart moet worden waarbij de herhaling voorop staat. 

 

Concreet voor het jaar 2015 is dat er geen mantelzorgcompliment is. De gemeenteraad 

kan besluiten de gelden “over te hevelen” naar 2016. Er wordt voorgesteld dat men 

mantelzorgers kan melden bij mevrouw Elsinga zodat zij ervoor kan zorgen dat deze 

mensen een bloemenbon krijgen.  

 

Graag ziet de Participatieraad dat er een vrijwilligerscoördinator komt. De taak van zo‟n 

coördinator zou er op gericht moeten zijn dat die organisaties die in de knel komen, 

omdat men bijvoorbeeld slecht aan vrijwilligers kan komen, of vrijwilligers die misschien 

minder goed zijn opgeleid, ondersteunt. Het uitgangspunt van de Participatieraad is dat 

zo iemand onafhankelijk moet zijn en dat het een betaalde functie is. Mevrouw Elsinga 

geeft aan dit punt mee te nemen. 

 

Hoofddoel IV – Algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen 

De Participatieraad ziet graag dat duidelijker in de brief voorafgaand aan het 

keukentafelgesprek vermeld wordt dat er iemand bij het gesprek aanwezig mag/kan zijn. 

Dit kan familie zijn maar ook iemand van een organisatie zoals bijvoorbeeld MEE. Ook 

ziet men graag dat als de Meitinker gebeld heeft voor een afspraak deze schriftelijk wordt 

bevestigd. De Participatieraad verwijst naar een eerder voorstel kwaliteit bij 

maatwerk/onafhankelijke klachtenregeleing. De heer Sloothaak geeft aan dit mee te 

nemen. Vanaf 28 september starten de herbeoordelingen. 

 

Hoofddoel V – Gezondheid (wet publieke gezondheid) 

Het uitvoeringsbeleid matiging alcohol- en drugsbeleid bij jongeren zit in het Jeugdbeleid.  

Er wordt op dit moment nog te weinig “gematched”via de website WeHelpen! Opgemerkt 

wordt dat de toegang tot de website eenvoudiger zou moeten. Wellicht is het een optie 

om het aanbod per postcode te bundelen zodat eenvoudig op postcode gezocht kan 

worden. Mevrouw Elsinga geeft aan dat op korte termijn gebruikerservaringen worden 

opgedaan.  

 

Hierna bedankt de voorzitter beiden voor hun heldere uitleg en aanwezigheid en wordt 

een korte pauze ingelast. 

 

 

3. Verslag van 18 juni 2015 

Het verslag is akkoord en wordt vastgesteld. 

 



Naar aanleiding van het verslag: 

Blz. 2 3e vinkje: mevrouw Aandewiel meldt dat er ook een vrouwenbestuur is bij de 

Turkse Moskee. 

Blz. 2 7e bullit: de heer Kleinhesselink meldt dat nog niet alle informatie van de 

centrumgemeente is verkregen. De voorzitter memoreert de mail van de heer Kuipers. 

Dit blijft een aandachtspunt. 

Blz. 3 werkgroep 4 laatste bullit toevoegen: de heer Smits meldt dat Humanitas zelf de 

uitvoering ter hand neemt. 

 

4. Ingekomen en uitgaande stukken  

Naar aanleiding van de ingekomen stukken wil de voorzitter nogmaals kenbaar maken 

dat mochten er uitnodigingen zijn voor politieke bijeenkomsten deze dan alleen op 

persoonlijke titel bezocht kunnen worden. 

 

Naar aanleiding van de beleidsagenda sociaal  domein voor de gemeenteraad van 2016 

merkt men op het spijtig te vinden nog geen enkele rapportage van de gemeente te 

hebben ontvangen over hoe de uitvoering tot nu loopt. De werkgroep bekijkt of ze nog 

een reactie zal opstellen naar aanleiding van de brief van het college inzake de 

Beleidsregels handhaving Participatiewet. 

 

5. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 Voor de oktobervergadering is het afdelingshoofd Samenleving mevrouw Mulder 

uitgenodigd om iets te vertellen over de doorontwikkelagenda. Ook zal de heer 

Kuiper, projectleider AWBZ, een presentatie verzorgen over de toezichthouding, 

een nieuwe gemeentelijke taak. 

 Voor  de novembervergadering zal geprobeerd worden om de coördinator van de 

Meitinkers en het sociaal team uit te nodigen.  

 Voor wat betreft de regionale onderdelen in het sociaal domein Fryslân is 

Leeuwarden de centrumgemeente. Afgesproken is dat de betreffende ambtenaar 

de stukken naar Leeuwarden stuurt en dat deze in cc naar de Participatieraad 

gaan. De lokale signalen moeten vooral naar Leeuwarden als centrumgemeente. 

 Volgend jaar 1 oktober zullen vier leden vanwege het einde van de zittingstermijn 

afscheid nemen van de Participatieraad. Voorgesteld wordt om 2e helft januari een 

teambuilding dag te organiseren.   

 Op 12 oktober a.s. zal er een contactbijeenkomst door de Participatieraad worden 

georganiseerd met de cliëntenraden van de 51 Heerenveense WMOinstellingen. 

Voor deze bijeenkomst zijn ook de leden van de commissie samenlevingszaken, 

de wethouders en betrokken ambtenaren uitgenodigd. De avond vindt plaats in 

het Posthuis van 19.00-21.00 uur.  

 

6. Mededelingen van de werkgroepen 

Werkgroep 2, Info, Advies en Cliëntondersteuning: 

 De werkgroep heeft binnenkort een afspraak met mevrouw Roelofs en mevrouw 

Hendricks van de gemeente over de toekomst toegang jeugd en ouderen. Een 

afgevaardigde van werkgroep 4 schuift ook aan. 

 

7. Advies Harmonisatie en omvormingsplan peuteropvang  

De Participatieraad adviseert positief. Men is onder de indruk van de goede voorbereiding 

en vindt het goed om specifiek aandacht te vragen voor de specialistische vve-ers. De 

eisen waar de kinderopvang nu aan moet voldoen worden straks ook aan de 

peuteropvang gesteld. Op 22 september zal een vertegenwoordiger van de 

Participatieraad aanwezig zijn bij het Petear.  

 

8A. Advies Beleidsregels leerlingenvervoer     

De Participatieraad kan zich vinden in de nieuwe beleidsregels en zal het college van 

burgemeester en wethouders positief adviseren.  

 



8B. Adhesie-betuiging 

Werkgroep 1 stelt unaniem voor aan alle leden om „warmhartig‟ adhesie te betuigen met 

de recente  oproep van de Heerenveense gemeenteraad aan burgemeester en 

wethouders zich bij het COA te melden, in plaats van te wachten tot het COA  hén 

benadert. Na een korte discussie waarbij vooral ook de rol van de Participatieraad aan de 

orde komt wordt voorgesteld om een brief te sturen met een adhesiebetuiging waarbij 

aangeven zal worden dat men vooral samenwerking moet zoeken met wijk- en 

dorpsbelangen, kerkgenootschappen en andere belanghebbende organisaties. 

 

9. RONDVRAAG 

Mevrouw Aandewiel nodigt de leden van harte uit voor de opening van dorpshuis de 

Bokkesprong in Bontebok op 30 september a.s., de wijkwethouder zal de 

openingshandeling verrichten. 

 

Mevrouw Aandewiel is naar de bijeenkomst geweest van de raad van kerken voor de 

opening van het nieuwe kerkelijk jaar. Een inspirerende bijeenkomst waarvoor 

verschillende groepen uitgenodigd waren. 

 

10. Sluiting 

Hierna sluit de voorzitter om 21.45 de vergadering en wenst een ieder wel thuis. Na de 

sluiting wordt nog een agendapunt in beslotenheid behandeld.  

 

8C.  Verzoek tot dispensatie 

Bij het dagelijks bestuur is een verzoek tot medewerking aan het verlenen van 

dispensatie binnengekomen. Betrokken lid wil graag tot aan de zittingstermijn van 

augustus 2016 blijven functioneren terwijl hij/zij aan het einde van dit jaar zal verhuizen 

buiten de gemeentegrenzen. Na een discussie wordt vastgesteld dat een meerderheid 

van de Participatieraad dit verzoek steunt. De Participatieraad zal het college van 

burgemeester en wethouders verzoeken om betrokkene dispensatie te verlenen.   

 

 


