Verslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op
16 mei 2019, gemeentehuis te Heerenveen.
Aanwezig:

mevrouw Dommerholt (vz); de heer Spiekhout; mevrouw Browne; de heer
Kleinhesselink; de heer Roorda; de heer Kingma; de heer Mintjes;
mevrouw Jorna; mevrouw Aandewiel; mevrouw Plantinga (vicevoorzitter)
en mevrouw Cuperus

Afwezig:

de heer Wassenaar

Verslag:

mevrouw Van Dam (ambt. secr.)

_______________________________________________________________________

1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda
Mevrouw Dommerholt opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Presentatie Caleidoscoop
Mevrouw De Goede geeft een toelichting op de evaluatie en doorontwikkeling van de
preventieteams. Hierna ontstaat een boeiend gesprek met de aanwezige leden. Zijn er
vragen dan kunnen de leden deze via de ambtelijk secretaris stellen aan mevrouw De
Goede. Een aantal leden zullen aanwezig zijn bij de evaluatie van de prestatieafspraken.
3. Verslag en actiepunten lijst van 18 april 2019
Blz. 2 punt 10 bij stichting etc. wordt ‘in samenwerking met stichting in Moaie Dei’
Hierna wordt het verslag goedgekeurd en de actielijst doorgenomen.
4. Ingekomen en uitgaande stukken
De ingekomen en uitgaande stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
5. Mededelingen dagelijks bestuur
 Het Dagelijks Bestuur is druk bezig met de werving van nieuwe leden. We hopen
dat er in de vergadering van 21 juni een voordracht kan worden gedaan.
 Het Fries Sociaal Planbureau heeft met de leden van het DB een interview gehad
in aansluiting op het onderzoek naar burgerparticipatie.
 Ook heeft het DB het jaarlijkse gesprek gehad met de bestuurder van
Caleidoscoop, de heer De Kluizenaar waarbij ook mevrouw De Goede aanwezig
was.

6. Mededelingen van de werkgroepen
Jeugd
 De werkgroep leden hebben een gesprek gehad met een tweetal ambtenaren in de
trend van budgetoverschrijdingen. Een goed inhoudelijk gesprek.
Ouderen
 De werkgroep is wegens omstandigheden niet bijeen geweest.
Meedoen&Voorzieningen
 Binnenkort heeft men een gesprek met een vertegenwoordiging van HiT!
 Er is een werkbezoek gebracht aan de dagbesteding Lyts hûs in Hoornsterzwaag.
Een bevlogen onderneming en het verslag volgt.
 Eind mei heeft de werkgroep een afspraak met twee ambtenaren inzake Pgb’s en
psycho sociale problematiek.
Werk&Inkomen
 Ook deze werkgroep heeft binnen afzienbare tijd een afspraak met een aantal
ambtenaren.
7. Mededelingen van de wijkduo’s
 Het voormalige jongerencentrum gevestigd in ‘Het Medium’ en staat midden in het
centrum van Aldeboarn. Het is in slechte staat en wordt niet meer gebruikt. Voor
€ 25.000,- is het te koop onder voorwaarde dat men het beste idee heeft om het
pand weer te gebruiken en dit de leefbaarheid van het dorp ten goede komt. Het
oordeel is in handen van een vakjury, de inwoners van Aldeboarn kiezen
uiteindelijk het beste idee.
 Ook is de heer Roorda naar de ledenvergadering Akkrum/Nes geweest waar
woningcorporatie Elkien een presentatie gaf. Er is een merkwaardige trend aan de
gang, de behoefte aan huurwoningen voor ouderen en jongeren neemt af. Deze
trend geldt voor de hele gemeente Heerenveen, dit betekent een verdere
verschraling van de huursector. Een en ander schijnt te maken te hebben met de
het inkomenscriterium om in aanmerking te kunnen komen voor huursubsidie.
 De heer Spiekhout is aanwezig geweest bij de meet&greet van LHBTIQ+
 Mevrouw Aandewiel is naar aanleiding van haar aanwezigheid bij de presentatie
van de omgevingsvisie geïnterviewd door studenten die het democratisch proces
volgen.
8. Concept Jaarplan 20199.
Het Jaarplan 2019 is door de aanwezigen vastgesteld.
9. Rondvraag
 De ambtelijk secretaris zal een vakantierooster opstellen.
 Mevrouw Cuperus heeft bij de commissie Saza op uitnodiging van HiT! Een
presentatie gegeven over de ‘Speeltuinbende’ (toegankelijkheid van speeltuinen).
10. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.20 uur de vergadering en wenst allen wel thuis.

