
 

  
Conceptverslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op 

15 maart 2018 gemeentehuis te Heerenveen. 

 

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

Kleinhesselink (secre.); de heer Mintjes; de heer Sixma; mevrouw Jorna; 

de heer Roorda; mevrouw Aandewiel; mevrouw Cuperus; de heer 

Spiekhout; de heer Wassenaar, de heer De Jong en de heer Van der Wal 

Afwezig:  de heer Noordenbos 

Verslag:  mevrouw Van Dam  

 

 

1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en de agenda wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

2. Verslag en actiepunten februari 

Het verslag wordt aangepast en vastgesteld.  

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken   

De heren Roorda, Sixma en Wassenaar zullen aanwezig zijn op de bijeenkomst voor 

wijken en dorpen op 10 april. De ambtelijk secretaris zal de aanmelding doen.  

 

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 De voorzitter deelt mee dat de heer Noordenbos, lid sinds 1 januari jl., om 

persoonlijke redenen zijn lidmaatschap beëindigt. Dit betekent dat er voor de 

zomervakantie weer een wervingscampagne wordt opgestart.  

 Het dagelijks bestuur heeft volgende week een afspraak met de leden van de 

werkgroep Meedoen en Voorzieningen. 

 De activiteiten van het dagelijks bestuur zijn nader bekeken en naar aanleiding 

daarvan zullen de vastgestelde verslagen van de overleggen met de wethouders 

en afdelingshoofden aan de leden worden toegestuurd. 

  De voorzitter heeft een gesprek gehad met de voorzitter van de adviesraad 

sociaal domein de Fryske Marren.  

 Het dagelijks bestuur heeft een afspraak met de leden van de werkgroep Jeugd.  

 

5. Mededelingen van de werkgroepen 

Werkgroep Jeugd. 

Heeft vergaderd, geen mededelingen. 

 

Werkgroep Ouderen  

Niet vergaderd.  



Werkgroep Meedoen en Voorzieningen 

 De werkgroep heeft een bezoek gebracht aan PuerLeveninstijl in Gorredijk. Men 

biedt onder andere dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. 

Aanleiding was de cliëntencontactbijeenkomst van november 2017.  

 Naar aanleiding van een krantenartikel waarin aangegeven wordt dat het moeilijk 

is om aan vrijwilligers te komen voor mensen met een verstandelijk beperking wil 

de werkgroep dit verder onderzoeken. Opgemerkt wordt dat het onder meer lastig 

is omdat het voor deze doelgroep wel experts moeten zijn.  

 De leden zijn bezig geweest met het Jaarverslag. 

 

Werkgroep werk en Inkomen 

 De werkgroepleden zijn bezig geweest met het Jaarplan en hebben diverse 

werkbezoeken afgelegd waaronder de Barones. De Barones vult het gat van de 

FSU op. Knelpunt is het aanbod van vrijwilligers. De wens is om een 

vrijwilligersvergoeding te geven wellicht trekt dat meer mensen. Er zal structureel 

twee keer per jaar een gesprek zijn. 

 Ook heeft men een gesprek gehad met mevrouw van der Sluis en mevrouw Van 

Dun van de gemeente op het gebied van schuldhulpverlening en mensen toe 

leiden tot werk. Er bestaat een keurmerk voor schuldhulpverleners. De gemeente 

heeft dit ook aangevraagd en dit is goedgekeurd. Prioriteit dit jaar is preventie. In 

wijk de Greiden loopt dit jaar een pilot waarbij de Meitinker en 

schuldhulpverleners met diverse partijen, waaronder zorgverzekeraars en 

energiemaatschappijen, samenwerkt en ongevraagd bij mensen aankloppen. Tot 

nu toe zijn er goede resultaten behaald.  

 Dit jaar wordt meer uitstroom verwacht omdat er ook meer projecten lopen. Men 

probeert mensen meer naar werk te begeleiden. Zo is er een project voor 

gemotiveerde ouderen, zij gaan met een jobcoach op pad. Statushouders krijgen 

via de kinderen vier dagen extra Nederlandse les. Samen met de kinderen lezen 

werkt goed. Het wel of niet hebben van diploma’s is vaak geen probleem bij het 

vinden van werk maar de multiproblematiek bij gezinnen is vaak het struikelblok.  

 Twee leden hebben een inspirerend gesprek gehad met een vertegenwoordigster 

van SC Heerenveen. Er lopen diverse trajecten bij de sportclub zoals eco-fit; all-

stars, het samenwerken met revalidatie Friesland, participatie-arbeidsonderzoek.   

 

6. Mededelingen van de wijkduo’s. 

Woonservicezone 1 Renie Plantinga en Johannes Wassenaar 

 Nog niet echt actie ondernomen maar al wel informatie gekregen via de diverse 

wijk- en dorpskrantjes. 

 

Woonservicezone 2 Cobie Aandewiel en Jolanda Jorna 

 Informatie ontvangen via de dorpskrant de Knipe en de wijkraad Skoatterwâld is 

bezocht.  

 Bontebok gaat bezig met de dorpsvisie. Dit wordt gevolgd.  

 

Woonservicezone 5 Sophia Cuperus 

Johan Mintjes zal tijdelijk deel uitmaken van deze woonservicezone. Men is aanwezig 

geweest bij de presentatie van een prachtig project ‘Buitengewoon de Greiden’. Ook de 

voorzitter en penningmeester waren hierbij aanwezig. 

 

 



Woonservicezone 6 Eelco Sixma en Jelle Roorda 

Diverse aandachtspunten: 

 In Aldeboarn is dankzij een actieve predikant weer een soort van jeugdsociëteit 

opgericht. 

 Er is een werkgroep lichtplan Aldeboarn, een soort van ‘schaduw plaatselijk 

belang’ voor vernieuwende dingen in Aldeboarn. Ook is men bezig een denktank 

met betrokken mensen op te richten. Wat wil je met het dorp? 

 Biologische boer bezig met experimenteren met het waterpeil in het 

veenweidegebied. 

 In Akkrum is een pilot dementie van de werkgroep ‘Foar elkoar’. Zo is men in 

gesprek met mevrouw Elsinga van de gemeente en dementie Nederland. Hoe ga 

je het echt handen en voeten geven? Vroegdementerenden hebben niet de 

behoefte om meteen veel hulpverleners ‘over de vloer’ te krijgen. 

 Het repaircafé is één keer per maand in Leppehiem. 

 

7. Voorbereiding contactbijeenkomst. 

Op 16 april a.s. zal er een contactbijeenkomst zijn in Thialf. De Participatieraad 

organiseert dit in samenwerking met de gemeente. Uitgenodigd zijn de  gebruikers van 

de Himmelsjek. Onderstaande onderwerpen zullen aan de orde komen en we zijn 

benieuwd naar de mening en ervaringen van de gebruikers.   

 Hoe bevalt de Himmelsjek; heeft u suggesties voor eventuele verbeteringen? 

 Hoe vindt u de informatievoorziening vanuit de gemeente? Wist u 

bijvoorbeeld dat er een onafhankelijke klachtenfunctionaris is? We horen graag 

uw reactie. 

 Wat zijn úw ervaringen met de Meitinker. Heeft u bijvoorbeeld behoefte aan 

een jaarlijks contactmoment met de Meitinker?  

De contactpersonen van de werkgroepen zullen samen met ambtenaren van de 

gemeente gesprekleider zijn. Overige leden zijn van harte welkom en worden voor 12 

april uitgenodigd voor een nadere uitleg. 

 

8.Jaarverslag. 

Het Jaarverslag 2017 zal op een aantal punten worden aangepast en wordt vastgesteld. . 

 

9. Rondvraag 

 In oktober zal verslag worden gedaan van het pilot achterban contacten. 

 De heren Sixma en Roorda zijn op 19 april afwezig in verband met de vergadering 

van  Plaatselijk Belang Akkrum. De heer Sixma vindt de uitgebreide 

informatievoorziening tijdens de vergadering zeer plezierig. Overige leden sluiten 

hierbij aan.  

 De heer Spiekhout doet melding van twee nevenfuncties.  

 

10. Sluiting 

Om 21.25 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 

 

 


