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Verslag van de openbare vergadering participatieraad gehouden op 

19 november 2015 zalencentrum Trinitas te Heerenveen. 

 

Aanwezig:  mevrouw Dommerholt (vz); mevrouw Telgen (v-vz); mevrouw 

Aandewiel; mevrouw Vermeer; mevrouw Plantinga; mevrouw 

Cuperus; de heer Mintjes; de heer Smits; de heer Dommershuijzen 

en de heer Sixma; de heer Kleinhesselink; de heer Blank( secr.); 

mevrouw Van Boetzelaer en de heer Dik van der Korf. 

Verslag:     mevrouw Van Dam  

 

 

1. Opening 

Mevrouw Dommerholt opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. In het 

bijzonder worden mevrouw Voigt, namens het Sociaal Team, mevrouw Van der Horst, 

regisseur Jeugd en WMO, en mevrouw Woudwijk, coördinator van de meitinkers, van 

harte welkom geheten.  

 

2. Presentaties Sociaal Team en Meitinkers 

Mevrouw Voigt vertelt in haar presentatie wat het sociaal team doet, wie er in het team 

zitten, wanneer dit team wordt ingeschakeld en hoe iemand aangemeld kan worden bij 

het team.  Voor alle duidelijkheid alleen professionals kunnen doorverwijzen naar het 

sociaal team.   

 

Hierna vertelt mevrouw Woudwijk over de meitinkers. Vanaf 1 november jl. is het team 

formatief op sterkte, daarvoor op halve mankracht. Het is tot nu toe een zwaar jaar 

geweest. Het eerste waar de meitinkers tegen aan liepen was het herindiceren, dit heeft 

veel tijd gekost een daardoor kwam men niet toe aan de dingen die gedaan moesten 

worden zoals bijvoorbeeld het netwerken, je in de wijk laten zien. Ook het afschaffen van 

de huishoudelijke hulp met daar de himmelsjek voor in de plaats heeft extra tijd gekost, 

soms ook met extra huisbezoeken. Tegelijkertijd is er een nieuwe (grote) doelgroep  bij 

gekomen. Ook dit kost veel tijd en kennis. De afgelopen maanden is daar extra op 

getraind. Er mag geconcludeerd worden dat men de meitinkers goed weet te vinden, ze 

worden veel rechtstreeks gebeld en gemaild. Betekent ook dat ze daardoor soms ook 

weer wat moeilijker te bereiken zijn. De herindicatie wordt uitbesteed, het is niet 

mogelijk om dit er allemaal zelf bij te doen. Wellicht dat een kleine groep door de 

meitinkers zelf wordt gedaan. Waarschijnlijk zal in de loop van 2016 duidelijk zijn of de 

formatie van 11 meitinkers voldoende is.  

 

Mevrouw van der Horst is regisseur Wmo van de lichte maatwerkvoorzieningen. Wellicht 

zegt de term contractbeheerder een ieder meer. Het gaat om de maatwerkvoorzieningen 

hulp in het huishouden, vervoer (Wmo- en leerlingenvervoer), hulpmiddelen, trapliften 

en woningaanpassingen. Naast deze werkzaamheden is zij tevens regisseur van het 
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Sociaal Team. Dit betekent eigenlijk dat ze vanuit de gemeente het Sociaal Team 

regisseert c.q./monitoort.  

 

Al met al wordt uit de presentaties wel duidelijk dat het door een andere manier van 

werken, scholing etc. voor alle professionals een zeer druk jaar is geweest.  

 

Mevrouw Dommerholt bedankt de dames voor hun aanwezigheid en wenst hun wel thuis.  

 

3. Verslag van 15 oktober 2015  

Het verslag is akkoord en wordt vastgesteld. 

 

4. Ingekomen en uitgaande stukken  

Er is een uitnodiging van de gemeente waarbij gevraagd wordt om zitting te nemen in 

een klankbordgroep cliënten die wat betreft zorg en ondersteuning vanaf 1 januari 2015 

onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Er wordt opgemerkt dat de leden 

onder hun eigen netwerk cliënten attent kunnen maken op de oproep die ook in de krant 

heeft gestaan. De werkgroep zal dit initiatief ook nog meenemen in het gesprek dat men 

binnenkort heeft met mevrouw Roelofs.  

 

5. Mededelingen dagelijks bestuur 

 De teambuilding wordt vastgesteld op 28 januari 2016 van 09.00-15.00 uur, 

locatie volgt. Onderwerpen die zeker aan de orde komen zijn het werven van 

nieuwe leden, evaluatie van de werkgroepen etc. Zijn er door de vacatures 

tussentijdse knelpunten dan kunnen de werkgroepen dit melden aan het dagelijks 

bestuur.  

 In het overleg dat er met de afdelingshoofden is geweest zijn met name de 

doorontwikkelagenda en de beleidsagenda aan de orde geweest. De aangepaste 

beleidsagenda zal worden doorgestuurd naar de leden. Ook ontvangen de leden 

het verslag van dit overleg. 

 

6. Mededelingen van de werkgroepen 

Werkgroep 2 heeft vrijdag 20 november een overleg met de heer Nijzingh en mevrouw 

Roelofs van de gemeente betreffende het privacybeleid. 

 

Vanwege de zeer volle agenda met de diverse adviezen worden er verder geen 

mededelingen gedaan. 

 

7. Advies Mantelzorg 

De werkgroep onderschrijft het plan van harte.  Men is zeer tevreden over de 

samenwerking tussen gemeente en Participatieraad, de werkgroep ziet veel van de eigen 

inbreng terug in het plan. Dat in het plan de mantelzorgcoördinator in beeld is wordt van 

harte onderschreven. In het advies zal nog worden opgenomen dat de mantelzorger van 

de Wlz-cliënt die thuiswonend is niet vergeten moet worden.  De Participatieraad 

adviseert verder positief. 

 

8. Advies Uitvoeringsplan Gezondheid 

De Participatieraad constateert dat het een algemeen plan is. Er worden verschillende 

programma’s, leefstijlprogramma’s, aangehaald maar een en ander zou meer 

geïntegreerd moeten worden. Men is van mening dat de term uitvoeringsplan niet geheel 

de lading dekt, men vindt deze meer een visie, het concrete stappenplan ontbreekt. De 

Participatieraad adviseert op dit plan voor 2016 globaal en ziet graag dat men meer 

betrokken wordt in de voorbereiding voor het plan van 2017.   

 

9. Preventieplan Schuldhulp 

De werkgroep is van mening dat het een globaal plan is. Men had graag gezien dat een 

en ander meer geconcretiseerd was en meer vanuit de visie was opgesteld. Ook mist 

men de verbindingen tussen Wmo en Wimo. In het advies zal dit tot uitdrukking komen.  
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10. Ongevraagd advies jongerencentrum Casa 

De Participatieraad heeft een ongevraagd advies geschreven dat betrokken zal worden bij 

de afwegingen die de gemeenteraad op 21 december maakt bij de besluitvorming. Men is 

van mening dat niet op voorhand uitgegaan moet worden van een jaarlijkse subsidie 

vanaf 2017.  

 

 

11. Vergaderschema 2016 

Na een kleine aanpassing gaan de leden akkoord met het vergaderschema voor 2016. 

 

12. Afscheid mevrouw Vermeer  

Mevrouw Dommerholt neemt formeel nu afscheid van mevrouw Vermeer. Zij gaat 

verhuizen buiten de gemeentegrenzen en de verordening bepaalt dat het lidmaatschap 

van de Participatieraad dan automatisch stopt. Mevrouw Vermeer was voordat zij lid 

werd van de Participatieraad al lid van de ouderenadviesraad. Vanaf de oprichting van de 

Participatieraad in 2008 is zij actief betrokken geweest en mevrouw Dommerholt wil haar 

dan ook erg bedanken voor haar inzet. Op informele wijze zal er nog aandacht aan haar 

afscheid worden geschonken.  

 

13. Rondvraag 

 Mevrouw Aandewiel merkt op verheugd te zijn over de positieve vermelding van 

Bontebok in de onlangs door de gemeente verspreide folder over eigen kracht. 

 De heer Dommershuijzen wil iedereen bedanken voor de positieve reacties op de 

nominatie van de zilveren duim van mevrouw Dommershuijzen. 

 Goed om te constateren dat de gemeente aandacht besteedde aan de 

mantelzorger op de dag van de mantelzorg.   

 

 

14. Sluiting 

Hierna sluit de voorzitter om 21.57 uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 

 

 


