
 

  
Verslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op 

21 juni 2018 gemeentehuis te Heerenveen. 

 

Aanwezig:  mevrouw Dommerholt (vz); mevrouw Plantinga (v-vz); de heer 

Kleinhesselink (secr); mevrouw Jorna; de heer Roorda; mevrouw Cuperus; 

de heer Van der Wal; de heer Wassenaar; de heer Spiekhout en de heer 

Sixma 

Afwezig:        mevrouw Aandewiel en de heer Mintjes 

Verslag:        mevrouw Van de Belt   

_______________________________________________________________________ 

1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. De nieuwe beleidsagenda wordt toegevoegd 

aan de agenda. 

 

2. Verslag en actiepunten van 17 mei 2018  

De heer Spiekhout was afwezig in plaats van aanwezig. 

Bij woonservicezone5 staat Sophia Cuperus en vacature. Vacature wordt tijdelijk ingevuld 

door de heer Johan Mintjes. 

Hierna wordt het verslag vastgesteld. 

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken   

De lijst met ingekomen stukken wordt doorgenomen en toegelicht. 

 

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 Het Dagelijks Bestuur heeft zich bezig gehouden met de werving van de nieuwe 

leden.  

 Er is overleg geweest met het afdelingshoofd Wimo – Samenleving. Mevrouw 

Mulder heeft de reorganisatie toegelicht. Er wordt afgesproken dat er een 

organogram van de nieuwe afdeling naar de Participatieraad wordt gestuurd.  

 De voortgang van ‘Soarch foar thús’ is besproken. Mevrouw Mulder zoekt een en 

ander uit.  

 

De heer Sixma geeft aan dat hij een mail van een sollicitant heeft ontvangen. De 

sollicitant heeft niets meer vernomen van de Participatieraad. Mevrouw Dommerholt 

verifieert wat er is gebeurd. 

 

5. Mededelingen van de werkgroepen 

 

Werkgroep Jeugd 

De werkgroep is bezig met een ongevraagd advies ‘Sa sjogge wy dat’.  Er zijn een aantal 

punten die in het beleidsadvies staan en waarvan de werkgroep borging wil zien. Het 

voorstel komt in de vergadering van september aan de orde. 



 

Werkgroep Ouderen  

De werkgroep is niet bij elkaar geweest. 

 

Werkgroep Meedoen en Voorzieningen  

De afspraken zijn besproken.  Er is gesproken over de bijeenkomst met HiT. En met de 

beleidsambtenaar over het advies ’van leerlingenvervoer naar zelfstandig reizen in het 

openbaar vervoer’.  

 

Werkgroep Werk en Inkomen  

De werkgroep is bij de regiegroep armoede en stichting Present geweest. Zij werven 

vrijwilligers en koppelen dit aan een opdracht. 

Binnenkort gaat de werkgroep naar Batavus, de budgetmaatjes en laaggeletterdheid in 

de bibliotheek. 

 

Werkgroep ad-hoc privacy 

Op 23 juli is er afspraak gepland met mevrouw Roelofs. 

 

6. Mededelingen van de wijkduo’s  

 

Woonservicezone 1 Renie Plantinga en Johannes wassenaar  

De buurtkranten worden gelezen en men sluit aan bij de Algemene Ledenvergaderingen 

bij de Plaatselijk Belangen. Er wordt een presentatie gegeven over de werkzaamheden 

van de Participatieraad bij Buurtzorg op 4 september of 2 oktober. De heren Wassenaar 

en Van der Wal gaan hier naar toe, voorbereid in samenwerking met mevrouw Plantinga.  

 

Woonservicezone 2  Cobie Aandewiel en Jolanda Jorna  

Geen nieuws 

 

Woonservicezone 3 Johan Mintjes en Dick Kleinhesselink 

Er is  een gesprek geweest met de Meitinkers in Jubbega. Er wordt veel positiefs verteld 

maar ook problemen opgemerkt met betrekking tot een tekort aan kleine woningen en 

gebruik van GHB drugs. Ook is gesproken over Nieuwehorne en hier valt op dat er meer 

eenzaamheid en armoede is bij mensen met eigen woning. Er is afgesproken om jaarlijks 

contact te houden. 

 

Woonservicezone 4 Gosse Spiekhout en Theo Evert van der Wal  

Geen nieuws 

 

Woonservicezone 5 Sophia Cuperus en Johan Mintjes 

Geen nieuws 

 

Woonservicezone 6 Eelco Sixma en Jelle Roorda 

Er zijn 700 mensen betrokken geweest bij ’Meet me at the Foutain’ in Akkrum. De 

bewoners van Akkrum en Nes hebben samen een verbinding gemaakt. Het was een 

positieve beleving. ‘Foar Elkoar’ zou graag iets betekenen voor mensen met een 

hulpvraag. Er wordt met stichting Caleidoscoop en gemeente gekeken of er een pand 

beschikbaar is voor een kringloopwinkel. Aldeboarn heeft ook een project gehad waar 

veel mensen bij betrokken zijn geweest.  



Het jeugdwerk ‘de Stee’ staat op een laag pitje en een oud bestuurslid heeft een oproep 

gedaan om een doorstart te maken. 

In Aldeboarn bestaat ’de Unie van Vrijwilligers’  50 jaar.  Het is bijzonder dat de 

organisatie nog steeds bestaat.  

 

7. Ongevraagd advies: Van leerlingenvervoer naar zelfstandig reizen in het 

openbaar vervoer 

De werkgroep Meedoen en Voorzieningen heeft een ongevraagd advies voorbereid en 

mevrouw Cuperus geeft hierop een toelichting. Na een korte discussie wordt het advies 

enigszins aangepast en zal de ambtelijk secretaris dit versturen. 

 

8. Voordracht nieuwe leden 

Er waren 11 sollicitanten en het Dagelijks Bestuur stelt 3 nieuwe leden voor om deze per 

1 september aan te stellen. De leden van de Participatieraad stemmen in om Mevrouw A. 

Browne, Mevrouw A. Gussinklo en de heer H. Kingma te benoemen. 

 

8a Nieuwe beleidsagenda 

De beleidsagenda wordt doorgenomen en toegelicht. 

 Er wordt een Integraal Beleidsplan opgesteld en mevrouw Van der Sluis is de 

coördinator hiervan. Zij zal te zijner tijd de Participatieraad meenemen in de 

ontwikkelingen en met hen van gedachten wisselen. 

 Alles waar de Participatieraad advies over gevraagd wordt zal de betreffende 

ambtenaar via de ambtelijk secretaris een overleg (voorafgaand aan de officiële 

adviesaanvraag van het college) plannen met de betreffende werkgroep. 

 Rvs VN – verdrag: hiervoor wordt een adhoc werkgroep voor samengesteld. Hier 

komen we in de vergadering van september op terug. 

 De Werkgroep Jeugd pakt punt Talenten benutten Jeugd op in verband met 

mogelijke zorgelijke ontwikkeling bij Ateliers Majeur 

 

9. Thematisch raadsakkoord; Hoofdlijnenakkoord en Portefeuilleverdeling 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 

Duurzaam doorontwikkelen; hoofdlijnenakkoord 2018-2022 

Er wordt geen advies gegeven. 

 

Portefeuilleverdeling 

Voor kennisgeving aangenomen. 

In september wordt de kennismaking met het nieuwe college opgepakt. In verband met 

het gewijzigde introductieprogramma is niet geheel duidelijk hoe het gaat verlopen. 

 

In september wordt een bestuurlijk overleg met de gemeente gepland.  

 

10. Rondvraag 

 De heer Wassenaar informeert naar het gebruik van de namen van ambtenaren in 

het kader van de privacy en AVG, het is een weloverwogen besluit om geen 

namen of afdelingen te benoemen. Vanuit het Dagelijks Bestuur komen we hierop 

terug, we maken organisatorisch deel uit van de gemeente en volgen in deze het 

beleid van de gemeente. 

 

 



 De heer Spiekhout heeft zich kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten. 

 

 Stichting In Moaie Dei heeft een groter onderkomen gevonden en op 11 augustus 

is er een open dag. De uitnodiging is ontvangen.  

 

11. Sluiting  

De voorzitter sluit om 21.35 uur de vergadering en wenst allen wel thuis.  


