
 

  

Conceptverslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op 

15 november 2018 Trinitas te Heerenveen. 

 

Aanwezig:  mevrouw Dommerholt (vz); de heer Kleinhesselink(secr);mevrouw Jorna; 

de heer Roorda; mevrouw Cuperus; de heer Mintjes; de heer Spiekhout; de 

heer Wassenaar; mevrouw Browne; mevrouw Gussinklo; de heer Sixma en 

de heer Kingma. 

Afwezig:       mevrouw Aandewiel en mevrouw Plantinga (v-vz) 

Verslag:        mevrouw Van Dam   

_______________________________________________________________________ 

 

1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, dit keer in 

zalencentrum Trinitas. Het cliëntervaringsonderzoek Wmo wordt toegevoegd aan punt 3 

van de agenda.  

2. Concept-verslag 18 oktober  

Het verslag wordt vastgesteld en de actielijst aangepast.  

De heer Sixma was helaas afwezig tijdens de vorige vergadering en was enigszins verrast 

over de aanpak van het advies inzake het plan ‘Soarch foar thús’. De voorzitter legt uit 

hoe de discussie is verlopen tijdens de vergadering en hoe het definitieve advies tot 

stand is gekomen.  

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

 De mail van een inwoonster van de gemeente inzake het plaatsen van AED’s zal 

onderzocht worden. Terugkoppeling in de volgende vergadering.  

 

 Jaarlijks onderzoek cliëntervaringsonderzoek Wmo (BMC) 

Het onderzoek gaat over het jaar 2017, er is een hoge respons wel 50% meer dan 

het jaar ervoor. De uitkomst is een hoge klanttevredenheid. In 2018 is ingezet om 

de onafhankelijke cliëntondersteuning meer onder de aandacht te brengen van 

cliënten. De professionaliteit van de meitinkers neemt toe. De reactie van het 

college is niet bijgevoegd, in het bestuurlijk overleg zal hier naar worden 

gevraagd. 

 



4. Mededelingen dagelijks bestuur 

 6 december bestuurlijk overleg, op de agenda staan onder meer de adviezen 

‘Soarch foar thús’ en de ‘beleidsevaluatie sociaal domein’. 

 Vacatures die er zijn met ingang van 1 januari 2019.  

5. Mededelingen werkgroepen. 

Jeugd: 

 Nader kennis gemaakt met de nieuwe leden die zijn ingestroomd in de werkgroep, 

 Gebrainstormd over de aanpak nieuwe contacten leggen. 

 Binnenkort afspraak met VNN. 

Ouderen: 

 Het definitieve advies besproken plan ‘Soarch foar thús’. Waardering voor de 

breedheid die benoemd wordt.  

 De heer Roorda heeft een boek met herinneringen gemaakt voor Akkrum en 

Aldeboarn. Hierdoor is er verbinding ontstaan net zoals met de doarpskeamer. 

Een laagdrempelige ontmoetingsplek.  

 De heer Sixma stop na 1 termijn als lid van de Participatieraad, de heer 

Wassenaar zal hem als contactpersoon van de werkgroep opvolgen.  

 De werkgroep is zich aan het beraden op welke activiteiten men zich gaat richten. 

Meedoen en voorzieningen: 

 De werkgroep heeft de rapporten van BMC en het cliëntervaringsonderzoek Wmo 

besproken. 

 Er is een inspirerend en enthousiast werkbezoek gebracht aan Maatwurk in 

Gorredijk en er loopt een afspraak bij bij Stukje-bij-beetje in het voormalig 

kantongerecht.  

 Binnenkort is er een afspraak met ambtenaren over de aanbesteding. 

Werk en Inkomen: 

 Er is een gesprek geweest met de voorzitter van de cliëntenraad van Caparis, 

mevrouw Graafsma. Op dit moment zijn er te weinig mensen die geplaatst 

worden. De lege plekken worden nu ingevuld door uitzendkrachten, dit geeft wel 

enige wrijving met de mensen die voor Caparis werkzaam zijn. Betaling loopt 

beter dan voorheen.  

 Er zal geprobeerd worden afspraken te maken met de andere grote bedrijven, de 

zogenaamde Big10. 

 Ook staat er nog een afspraak met de Barones en de ambtenaren van 

Schuldhulpverlening.  

6. Mededelingen wijkduo’s: 

Woonservicezone 1 Althea Browne en Johannes Wassenaar  

Geen mededelingen behalve dat sommige plaatselijke belangen actief zijn met het 

verspreiden van de buurtkrantjes. 

 

Woonservicezone 2  Cobie Aandewiel en Jolanda Jorna  



Omdat de woonwijk Skoatterwâld zo groot wordt gaat de gemeente bij de inwoners 

inventariseren wat men mist in de wijk. Wordt gevolgd.  

 

Woonservicezone 3 Johan Mintjes en Dick Kleinhesselink 

Volgende week heeft het duo een afspraak met de wijkagent waar Jubbega onder valt. 

Op 22 november zijn ze vertegenwoordigd bij de eindevaluatie prestatieafspraken en op 

29 november is men aanwezig bij de bijeenkomst Omgevingsvisie.  

 

Woonservicezone 4 Gosse Spiekhout en Alletta Gussinklo  

Geen mededelingen. 

 

Woonservicezone 5 Sophia Cuperus en Hans Kingma 

Het duo is naar de vergadering van het wijkplatform de Greiden geweest. Er zijn redelijk 

wat activiteiten, sponsoring van de speeltuin en ook is de intocht van Sinterklaas weer 

nieuw leven ingeblazen waar 32 vrijwilligers aan mee doen.  

De ontwikkelingen van het project Buitengewoon de Greiden worden voorlopig gevolgd  

Woonservicezone 6 Eelco Sixma en Jelle Roorda 

Op dit moment is er discussie in Akkrum over de inrichting van de Bleek en de uitbreiding 

van de Poiesz. Het algemeen jeugdwerk in Akkrum is sluimerend, het kerkelijk jeugdwerk 

redelijk. In Aldeboarn zijn twee werkgroepen actief, één houdt zich bezig met de 

uitbreiding. Officieel is Aldeboarn een krimpgebied, de werkelijkheid is dat de beide 

scholen uit hun jasje groeien. Veel jongeren willen terug maar het dorp zit ‘op slot’. De 

andere werkgroep houdt zich bezig met de visie, Aldeboarn is een vitaal dorp! 

7. Jaarplanning: Jaarverslag 2018; Jaarplan 2019 en vergaderschema 2019 

Er zal een nieuw vergaderschema aan de leden worden toegestuurd. 

Het Jaarverslag voor 1 maart aanleveren bij de ambtelijk secretaris. Omdat de jaarlijkse 

teambuilding wat later is zal het Jaarplan, onder voorwaarde dat de nieuwe 

beleidsagenda klaar is, ook voor 1 maart aangeleverd moeten worden.  

8. Rondvraag 

De heer Spiekhout meldt dat hij gestopt is met de steunfractie en dat hij binnenkort voor 

de laatste keer de regiegroep armoede zal bijwonen. 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.  

 


