BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raadscommissie
Samenlevingszaken op donderdag 13 juni 2019
Aanwezig:
Voorzitter:
PvdA:
VVD:
CDA:
FNP:
GL:
GBH:
D66:
SP:
CU:
HL:

de heer Abma

mevrouw Van der Ven,
mevrouw Zwanenburg,
de heer Blacquière, de heer Hoekstra,
mevrouw Buikhuizen, mevrouw De Jong,
mevrouw Van Dijk, de heer Klinker,
mevrouw Bijlsma, mevrouw Jakovljević
mevrouw De Jong, de heer Sotthewes,
mevrouw Van Ruth,
mevrouw De Heij
mevrouw Van der Schaar.

Verder aanwezig: wethouders de heer Broekhuizen en de heer Zoetendal
De heer R. Afman rekenkamercommissie
De heer R. Kuipers
Commissiegriffier: mevrouw Elzinga
Afwezig: de heer Buwalda (PvdA) en mevrouw Kuipers (VVD)

1.

Opening
Voorzitter de heer Abma opent de vergaderingen en heet een ieder welkom.

2.

Vaststelling agenda
Agendapunt 7 en 9 worden eerst in behandeling genomen.
De agenda wordt aldus vastgesteld.

3.

Besluitenlijst van de vergadering van 9 mei 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Mevrouw Van der Ven (PvdA) vraagt naar de status van de kerstmusical.
De directie van het Posthuis theater heeft de musical geëvalueerd en geeft de raad voor het
zomerreces reactie.

4.

Toezeggingen / LTA
De toezeggingen en LTA worden ongewijzigd vastgesteld.

5.

Mededelingen / ingekomen stukken
- Mevrouw Zwanenburg (VVD) vraagt naar Orange de World 2019, geweld tegen vrouwen en
vraagt hier aandacht aan te besteden.
Het college heeft aangegeven dit te implementeren.
- Mevrouw De Heij – brief VV Heerenveense Boys 28-05-2019 - verzoek om bijdrage voor
kunstgrasveld. De brief wordt op verzoek van de commissie doorgestuurd aan college.

6.

Rondvraag
- Mevrouw Van Dijk (GL) vraagt naar subsidie Museum Belvedère
Wethouder Zoetendal geeft aan dat de subsidieregeling voor het museum is gewijzigd en wordt
besteed aan publicatie van kunstwerken in het gemeentehuis. Het subsidiebedrag € 20.000,kan op termijn ook wijzigen naar andere musea.
- Mevrouw De Jong (D66) vraagt naar rapportage over geweld in Jeugdzorg.
Wethouder Zoetendal geeft aan dat dit rapport nog wordt doorgenomen, geanalyseerd en
rapportage volgt.
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7.

Rekenkamerrapport subsidiebeleid Heerenveen – aanbevelingen
- Mevrouw De Heij (CU) vraagt hoe de aanbevelingen te monitoren.
pagina 22 – coherent overzicht wordt aanbevolen.
Wethouder Broekhuizen geeft aan dat in de bestuurlijke reacties is opgenomen dat de
aanbevelingen worden opgevolgd. De wijze waarop te monitoren wordt nog afgestemd en zegt
toe in samenwerking met griffie een monitoring op te zetten.
- Mevrouw De Jong (D66) mist de effectiviteit en de efficiëntie van inzet van de subsidie.
- De heer Hoekstra (CDA) ziet graag een verdieping op sturing van het inkoopbeleid.
Opvalt voor informatievoorziening en kwaliteit processen de aanbeveling het instellen van een
nieuwe backoffice. Past dit in de nieuwe ICT visie.
- Mevrouw Van Dijk (GL) ziet graag vooraf betere criteria te formuleren.
- Mevrouw Zwanenburg (VVD) stelt voor in de commissie SAZA de behoefte van de raad te
peilen en vast te stellen waar de raad op wil sturen.
Gehoord hebben de commissie stelt de voorzitter voor een format voor monitoring op te stellen.
Dit wordt ambtelijk opgesteld in samenwerking met de griffie.

8.

Decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Ambtenaar Rutger Kuipers geeft in een presentatie toelichting op wijzigingen.
In Fryslân nemen 1200 mensen gebruik van beschermd wonen, waarvan 118 inwoners van
Heerenveen. Het aantal mensen met Beschermd wonen laat een stijgende lijn zien. Deze groep
betreft niet zo zeer de ouderen, maar met name mensen met een ernstige verstandelijke
beperking.
De presentatie wordt erg op prijs gesteld en de commissie vraagt commissie vraagt vaker dit
soort informatie te verstrekken.

9.

WMO – verordening maatwerkvoorziening
- De heer Sotthewes (D66) vraagt naar beantwoording van diverse vragen gesteld in 2018.
Toegezegd wordt door de wethouder binnenkort reactie te geven.
- De heer Hoekstra (CDA) vraagt waarom de algemeen voorziening wijzigt naar
maatwerkvoorziening.
Dit is om het juridisch te kunnen vastleggen.
- Mevrouw De Heij (CU) vraagt naar aanzuigende werking van de Himmelsjek
Dit wordt nog niet geconstateerd, maar zou 0 – 5% kunnen bedragen.
- Mevrouw Zwanenburg (VVD) vraagt of er ook verbetering in werkwijze is in de aanpassingen
op wet- en regelgeving en zijn er ook financiële wijzigingen en zijn die doorgerekend.
De financiële gevolgen staan in de P-nota opgenomen. De werkwijze artikel 6 pagina 4, is
gewijzigd, het rapportage kan nu meteen door de Meitinker verslag worden opgemaakt en
doorgestuurd naar backoffice.
- De heer Sotthewes (D66) mentorschap over PGB is dit wettelijke plicht ook als iemand
zelfstandig met PGB kan omgaan en kan bewindvoering ook door mentor worden begeleid.
Als een cliënt in onvoldoende mate in staat is zijn belangen te behartigen, kan iemand uit zijn
sociale netwerk hem daarin bijstaan. Ook de vertegenwoordiger van de cliënt (curator,
bewindvoerder, mentor, gemachtigde) kan de cliënt ondersteunen.
- Mevrouw Van Dijk (GL) – Artikel 27 – kortdurende verblijfsondersteuning is hier ruimte voor.
Hiervoor is voldoende mogelijkheid, maar niet ruim
- Mevrouw Van Ruth (SP) vraagt om voor vervoer om de woonplaats, gezien de uitgebreide
gemeentegrenzen, de zone 20 km te verruimen.
In de praktijk zijn hier al maatregelen voor.
- Rolstoelvervoer, soms kan een rolstoel niet mee in verband met het vastzetten.
Bij het verstrekken van rolstoel wordt hier nu rekening mee gehouden.
- Mevrouw De Heij (CU) is het bekend bij inwoners dat bij invaliditeit de verhuiskosten in de
WMO worden vergoed.
Hierover wordt door de Meitinker bij de cliënten informatie verstrekt.
Geconstateerd wordt dat de commissie de nodige vragen heeft gesteld.
De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van
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24 juni 2019.
10.

GR SW Fryslân - jaarrekening 2018 - begroting 2020
- De heer Hoekstra (CDA) constateert een stijging van de loonkosten.
Deze toename wordt toegelicht.
- Heerenveen betaalt ook een hoger aandeel 0,2500% .
Het meerjarenperspectief geeft aan dat er meer nodig is.
Pagina 7 in raadsvoorstel – het benodigde bedrag komt uit op nul.
Door de participatiewet komen er geen SW-ers meer bij, hun aantal neemt hierdoor af en dit
verklaart de terugloop in bezetting.
- Mevrouw Zwanenburg (VVD) er stromen minder mensen uit dan verwacht.
Het bestand is inmiddels geactualiseerd en de cijfers bijgesteld, daarmee zit de uitstroom in lijn.
Geconstateerd wordt dat de commissie de nodige vragen heeft gesteld.
De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van
24 juni 2019.

11. Sluiting
De voorzitter sluit, onder dankzegging van ieders inbreng, de vergadering.
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