
 

 
 
 
Verslag van de openbare vergadering participatieraad gehouden op 19 februari 2015 van 19.30 
tot 21.30 uur in kamer 13 van het gemeentehuis te Heerenveen. 
  
 

Aanwezig: mevrouw Dommerholt (vz); mevrouw Vermeer; mevrouw Aandewiel, de heer 
van der Korf; 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 Plantinga; mevrouw Cuperus; de heer Blank 

(secr.)  en de heer Kleinhesselink 
 
Verslag:     mevrouw van Dam  
 

 
1. Opening  
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en deelt mede dat een aantal leden verhinderd zijn. 
Tevens wordt opgemerkt dat agendapunt 6 – overzicht toezeggingen gemeente 2014 – verplaatst 
wordt naar de eerstvolgende bijeenkomst op 19 maart. 
Een korte terugblik op de teambuilding van de Participatieraad op 13 februari jl. wordt aan de agenda 
toegevoegd. 
 
2. Verslag van 15 januari 2015 
Het verslag is vastgesteld.  
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken 
Geen nadere bijzonderheden. 
 
4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 
Er is een overleg geweest met mevrouw Mulder en de heer Roossien, respectievelijk afdelingshoofd 
Samenleving en afdelingshoofd  Werk, Inkomen en Maatschappelijke Ondersteuning van de 
gemeente Heerenveen. De gebruikelijke punten zijn aan de orde geweest en hieruit is het volgende 
naar voren gekomen: 

 Eind maart wordt de planning van de adviesaanvragen verwacht. 

 Voor het opstellen van het WMO-uitvoeringsplan 2016 wordt een 
brainstormbijeenkomst met de heer Sloothaak gepland. 

 Het DB heeft aangegeven het wenselijk te vinden dat alle stukken die door het college 
worden vastgesteld op het gebied van het sociaal domein ook naar de 
Participatieraad worden gestuurd voor advies. 

 De Participatieraad wil graag op de hoogte worden gehouden van de monitoring op 
het gebied van de omslag nieuwe zorg en dan niet alleen cijfermatig maar vooral ook 
inhoudelijk. De monitoring vindt elke 3 maanden plaats. 

 Op dit moment vindt een reorganisatie plaats bij WIMO. Een uitvloeisel hiervan is dat 
de inkoop die WIMO deed (hulpmiddelen, vervoer etc.) is overgegaan naar de 



afdeling Samenleving. Dit heeft een inhoudelijk voordeel omdat Samenleving kijkt 
naar het geheel (collectieve voorzieningen). 

 Mevrouw Mulder heeft toegezegd dat zij de gemeente Leeuwarden 
(Centrumgemeente), die de inkoop regelt voor de 24 gemeenten, de planning voor 
2015 zal vragen. 

 De beleidsregels bijzondere bijstand worden aangepast, adviesvoorbereiding door 
werkgroep 6. 

 
Een aantal leden zijn vanmiddag naar de bijeenkomst van Zorgbelang Fryslân in Leeuwarden 
geweest met als thema: Transformatie. 
 
5. Mededelingen van de werkgroepen 
Werkgroep 1, Sociale Samenhang, Leefbaarheid, Jeugd en Ouderen: 

 De werkgroep is op 12 februari jl. naar de opening van het nieuwe kantoor van 
(thuis)zorgorganisatie De Friese Wouden in wijkcentrum De Kempenaer geweest. Tevens is 
daar het webportal HeerenveenHelpt.nl gelanceerd. Dit is een digitaal informatieloket waarbij 
men zelf op zoek kan gaan naar informatie over zorg, jeugd, werk of activiteiten in de buurt. 
De aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Participatieraad werd erg op prijs gesteld. 

 De Jongerenraad is opgeheven, de werkgroep wil graag betrokken worden bij het vervolg. 

 Binnenkort wordt de datum bekend voor het brengen van een bezoek aan de Turkse moskee, 
de werkgroep geeft aan dat men graag bestuurlijk contact wil. 

 De heer Sixma geeft aan bezig te zijn met een artikel voor de plaatselijke krant in Akkrum 
zodat er meer bekend wordt over de Participatieraad en zijn werkzaamheden. 

 De werkgroep zal op 25 maart a.s. op uitnodiging van de Cosbo een bezoek brengen aan het 
Huis van Heden te Leeuwarden. 

 
Werkgroep 2, Info, Advies en Cliëntondersteuning: 

 De werkgroep is blij met het project de Heerenveense Himmelsjek waarbij de inwoners die in 
2014 huishoudelijke hulp kregen van de gemeente, door deze bijdrage de huishoudelijke hulp 
goedkoper kunnen regelen.  

 Binnenkort heeft de werkgroep overleg met de thuiszorgorganisatie De Friese wouden over 
een aantal onderwerpen. 

 
Werkgroep 3, Mantelzorg en Vrijwilligerswerkbeleid: 

 Diana Elsinga van de gemeente heeft de werkgroep bijgepraat met betrekking tot de sociale 
kaart. In dit kader is ook de nieuwe website HeerenveenHelpt.nl aan de orde geweest. Een 
goed vormgegeven website voor tips en informatie over wonen, welzijn, zorg en activiteiten in 
de buurt. De participatieraad is gevraagd mee te werken aan de bekendheid van de nieuwe 
website. Een aandachtspunt is wel dat de site toegankelijk moet zijn voor blinden en 
slechtzienden.  

 De wijkkrachtscan – sterkte- en zwakteanalyse van de wijken en dorpen – is klaar. Binnenkort 
worden er bijeenkomsten georganiseerd waarvoor de werkgroep uitgenodigd wordt. De 
aandacht moet er vooral op gericht zijn dat er op kansen wordt ingezet. 

 Het onderzoek naar mantelzorg gaat bijna van start. De werkgroep heeft aangegeven het 
belangrijk te vinden dat er oog is voor de mantelzorger zelf en dat die betrokken moet worden 
bij het onderzoek. 

 De werkgroep heeft nogmaals gepleit voor het aanstellen van een coördinator voor het 
vrijwilligerswerk.. 

 Een vervolgoverleg zal in juni plaatsvinden. 
 
Werkgroep 4, Deelname Mij. Mensen met een beperking en Wmo Voorzieningen: 

 De werkgroep heeft een bezoek gebracht aan de houtwerkplaats De Wisse van Talant. Er zijn 
op dit moment 23 mensen werkzaam. Men vreest voor concurrentie van mensen die 
uitstromen uit wsw. 

 Binnenkort wordt een bezoek gebracht aan Leppehiem in Akkrum. 
 
 
 
 



Werkgroep 5, Opvang en Huiselijk Geweld: 

 De werkgroep heeft overleg gehad met Rutger Kuiper en Jochem Sloothaak. Daarin is 
ondermeer gesproken over de beëindiging van het kronkelcafé. De werkgroep heeft 
aangegeven het belangrijk te vinden dat deze groep jongeren die hier gebruik van maakten 
goed wordt ondersteund. 

 Op dit moment wordt het effect van het sportproject de Beugel onderzocht en wordt gekeken 
of het project kan worden voortgezet. 

 Een afvaardiging van de werkgroep is naar Fier geweest. Fier biedt hulp aan slachtoffers, 

getuigen en plégers van geweld in afhankelijkheidsrelaties; geweld dat plaatsvindt in relaties. Men was 
zeer onder de indruk van dit werkbezoek. De participatieraad is uitgenodigd om nader kennis 
te maken. De werkgroep werkt dit nader uit. 

 
Werkgroep 6, Werk en Inkomen: 

 De werkgroep heeft overleg gehad met een aantal medewerkers van de gemeente inzake de 
participatiewetgeving. Er kwam duidelijk naar voren dat er een strakke regie is op de poort. 

 Van de mensen die op dit moment bij Caparis werkzaam zijn zal de loopbaan opnieuw worden 
vastgesteld. 

 5 maart a.s. is er een extra vergadering van de regiegroep Armoede, de werkgroep zal 
vertegenwoordigd worden. 

 Ook is er gesproken met Marijke van Dun inzake de bewindvoering.  

 Spijtig genoeg is geconstateerd dat de koopkrachtregeling voor minima helaas maar één keer 
in de krant heeft gestaan.  

 Op 4 maart a.s. zal er een kennismakingsbezoek worden gebracht aan Vluchtelingenwerk. 
Degene die belangstelling hebben kunnen zich bij de werkgroep aanmelden. 

 
Adhoc werkgroep Transities: 

 Het document transformatie zal voor de volgende keer worden geagendeerd. De leden zullen 
het document toegestuurd krijgen. 

 
6. Terugblik teambuilding 
Een korte terugblik op de teambuilding van de Pariticipatieraad op 13 februari jl. in De Stal te 
Nieuweschoot levert de volgende steekwoorden op: plezierig; prima leiding; goede afspraken gemaakt 
voor het vervolg; leuke vergaderplaats en een hartelijke ontvangst; 
 
7.  Rondvraag 

 De vragenlijst inzake het voortbestaan van de koepel Wmo-raden zal worden ingevuld en 
geretourneerd, 

 Naar aanleiding van een vraag in de gemeenteraad inzake de eigen bijdrage ggz-kinderhulp 
heeft de wethouder desgevraagd medegedeeld dat Heerenveen hierin de landelijke lijn zal 
volgen. 

 Voorgesteld wordt Dick Kleinhesselink een verjaardagskaart namens de participatieraad te 
sturen. 

 De website van de Participatieraad zal binnenkort geüpdate worden. 
 
8.  Sluiting 
De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten. 


