Verslag van de openbare vergadering participatieraad gehouden op 19 maart
2015 van 19.30 tot 21.48 uur in kamer 13 van het gemeentehuis te Heerenveen.
Aanwezig:

mevrouw Dommerholt (vz); mevrouw Vermeer; mevrouw
Aandewiel, mevrouw Plantinga; de heer Mintjes; de heer Van Dam;
de heer Smits; de heer Dommershuijzen,de heer Sixma en de heer
Bouma

Afwezig:

mevrouw Telgen (v-vz), mevrouw Cuperus; de heer Van der Korf en
de heer Kleinhesselink

Verslag:

mevrouw Van Dam

1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en deelt mede dat vier leden verhinderd
zijn. Bij twee leden zal een bloemetje worden bezorgd. De heer Kleinhesselink zal
binnenkort weer terug zijn van zijn verblijf in Pakistan waar hij vrijwilligerswerk heeft
verricht.
2. Verslag van 19 februari 2015
Het verslag is vastgesteld.
De actielijst is nagestuurd en wordt toegevoegd aan het verslag en doorgenomen.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
Van de secretaris van GroenLinks is een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst
inzake uitvoering sociale wetgeving. Er wordt over nagedacht om een afvaardiging te
sturen, helaas valt deze bijeenkomst wel samen met de vergadering van de
Participatieraad op 16 april.
Naar aanleiding van het ingekomen stuk inzake de nieuw vast te stellen beleidsregels
bijzondere bijstand (Participatiewet) zijn de leden unaniem van mening dat de
Participatieraad bij elke verandering, ook als dat een aanvulling is, om advies gevraagd
moet worden.

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur
De voorzitter deelt mede contact te hebben gehad met wethouder Zoetendal inzake de
Jongerenraad. Mochten er zich ontwikkelingen voordoen dan zal de Participatieraad
hiervan op de hoogte worden gebracht zodat advies kan worden gegeven.
Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van maandag 23 maart a.s. staat de
Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling; Veilig Thuis in Fryslân. Deze visie is
niet bij de Participatieraad voor advies geweest.
5. Mededelingen van de werkgroepen
Werkgroep 1, Sociale Samenhang, Leefbaarheid, Jeugd en Ouderen:
 Een afvaardiging van de werkgroep zal samen met een vertegenwoordiging van
de Cosbo op 25 maart een bezoek brengen aan het “huis van heden” te
Leeuwarden.
 Er ligt een lijst met een overzicht van de jaarvergaderingen van de Plaatselijke
Belangen c.q. wijkraden/wijkplatforms, graag intekenen wie naar welke
vergadering wil.
Werkgroep 2, Info, Advies en Cliëntondersteuning:
 De werkgroep heeft een gesprek gehad met de Friese Wouden over de
himmelsjek, er wordt volop gebruik van gemaakt.
 In 2015 en 2016 zal de eigen bijdrage 8,50Euro zijn. De werkgroep blijft alert
voor wat betreft het aanscherpen van de huishoudelijke hulp en de gemeentelijke
bijdrage.
 Op dinsdag 24 maart zal de werkgroep een bezoek brengen aan De Friese
Wouden Care (persoonsgerichte zorg bij dementie).
Werkgroep 3, Mantelzorg en Vrijwilligerswerkbeleid:
 De werkgroep zal Diana Elsinga vragen of er een duidelijker link van de
Participatieraad op de website van HeerenveenHelpt! kan.
Werkgroep 4, Deelname Mij. Mensen met een beperking en Wmo Voorzieningen:
 De werkgroep komt in april met een nieuwe begeleidende brief voor de
signaalkaart.
 Het werkbezoek aan Leppehiem is naar volle tevredenheid verlopen. Een
vertegenwoordigster van project Oord (combinatie zorg met hulpverlening) heeft
medegedeeld tevreden te zijn over de communicatie met de gemeente. Een punt
van aandacht is de uitvoering, de ervaring met deze manier van werken is nog pril
en men blijft alert.
Werkgroep 5, Opvang en Huiselijk Geweld:
 De werkgroep is betrokken geweest bij een casus over mishandeling. Het doel van
deze casus is om te leren hoe het anders moet.
 De werkgroep heeft vanuit Heerenveen Noord berichten opgevangen dat men
angstig is voor de komst van een verslavingszorgkliniek. Men is bang voor de
aanzuigende werking van dealers. Het lijkt een min of meer voldongen feit te zijn.
Men ervaart vaker overlast door de bewoners van de ggz-kliniek.
 Ook heeft de werkgroep mailcontact gehad met Rutger Kuipers over de stand van
zaken inzake het kronkelcafé. Men houdt de vinger aan de pols.
 Er is een vertegenwoordiger naar het fries platform ggz geweest.

Werkgroep 6, Werk en Inkomen:
 Op 4 maart is een afvaardiging van de werkgroep naar Vluchtelingenwerk
geweest. Een zeer plezierig en informatief gesprek. Men is tevreden over de
gemeente, men loopt wel tegen het feit aan dat er te weinig huisvesting voorradig
is en dat er te weinig vrijwilligers zijn.
 De werkgroep heeft nog een afspraak met mevrouw Postma van WERK.
6. Voorstel en overzicht taakverdeling werkgroepen
Mevrouw Aandewiel en de heer Bouma nemen zitting in werkgroep 4. Voor het overige
zijn de leden akkoord met het voorstel.
7. Concept-jaarverslag 2014 en concept-jaarplan 2015
Het concept-jaarverslag wordt behoudens een aantal tekstuele wijzigingen vastgesteld.
Het concept-jaarplan wordt met de aanpassingen en wijzigingen vastgesteld.
8. Advies Verordening Participatieraad
De leden gaan akkoord met de voorgestelde wijzigingen. Het advies zal naar het college
van burgemeester en wethouders worden gestuurd. De heer Dommershuijzen merkt op
dat het zeer belangrijk is voor de Participatieraad om zoveel mogelijk contact te
onderhouden met de Heerenveense samenleving zodat de raad weet wat er speelt en
goed kan adviseren.
9. Concept-brief advisering beleidsregels bijzondere bijstand
Na enige discussie omtrent de volgorde van advisering wil de Participatieraad in haar
brief naar het college benadrukken dat men zeer hecht aan de reguliere procedure van
advisering. In dit geval zal de Participatieraad het college vragen om het voorgestelde
advies nog niet vast te stellen zodat de Participatieraad meer tijd heeft voor een gedegen
advies.
10. Verslag overleg privacy
Dit verslag is toegestuurd naar de leden en zij hebben er kennis van genomen en zullen
de vinger aan de pols houden.
11. Rondvraag
 Nog niet alle leden hebben toegang tot de website van Schulink (Nieuws en opinie
op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn, jeugd en gezin).
 De Participatieraad is niet vermeld in de gemeentegids, er zal worden uitgezocht
hoe dit zit.
 Vandaag verscheen een persbericht dat mevrouw De Graaf, directeur van
Zorgbelang Fryslân, een andere functie heeft aanvaard. De aanwezigen vinden dit
spijtig.
 De heer Dommershuijzen attendeert iedereen nog op de intekenlijst voor het
bezoeken van de jaarvergaderingen van de Plaatselijke Belangen etc.
12. Sluiting
De vergadering wordt om 21.48 uur gesloten.

