
 

  
Ruwverslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op 

18 oktober 2018 gemeentehuis te Heerenveen. 

 

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

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

mevrouw Aandewiel; de heer Mintjes; de heer Spiekhout; de heer Sixma; 

mevrouw Browne; mevrouw Gussinklo en de heer Kingma. 

Afwezig:       Eelco verder iedereen aanwezig  

Verslag:        mevrouw Van Dam   

_______________________________________________________________________ 

 

 

1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom op de eerste vergadering na de 

zomervakantie. Een bijzonder welkom aan de drie nieuwe leden en de heren Sloothaak 

en Kuipers van de gemeente.   

 

2. Toelichting op het Plan van aanpak ‘Soepele terugkeer in Heerenveen en 

preventie overlast gevende situaties door  verwarde personen’ door de heren 

Sloothaak en Kuipers. 

Sinds de decentralisaties in 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor overlast 

gevende situaties door verwarde personen. We zien dat er sinds 2016 meer meldingen 

zijn, dit is ook landelijk het geval. Er is niet een eenduidige reden voor te geven, sinds de 

decentralisaties zijn de meldingen wel in een stroomversnelling gekomen. Het plan van 

aanpak is gericht op een stabiele woonfunctie. De woningcorporaties die actief zijn 

binnen de gemeente zien ook een toename van de problematiek. Jaarlijks worden er 

tussen de gemeente en de woningcorporaties prestatieafspraken gemaakt. Het plan van 

aanpak is er op gericht om met hulp thuis te blijven wonen. Lukt dit niet thuis dan wil de 

gemeente een aantal woningen beschikbaar hebben voor tijdelijke huisvesting. De 

evaluatie staat gepland voor het 3e kwartaal van 2019. Om de signalen van de politie te 

kunnen stroomlijnen is er een wijk ggd-er aangesteld. Deze pakt alles op rond de 

persoon waar moeilijkheden mee zijn en zorgt er onder meer voor dat de huisvesting en 

de zorg goed geregeld wordt. De pilot wordt op dit moment geëvalueerd en zodra de 

evaluatie is afgerond zal dit stuk naar de Participatieraad worden gestuurd. De voorzitter 

bedankt de heren voor de toelichting. 

 

3. Verslag en actiepunten 21 juni 2018 

Het verslag wordt vastgesteld en de actiepuntenlijst bijgewerkt. De nieuwe leden worden 

ingedeeld in de werkgroepen en wijkduo’s.  

 

 

 



4. Ingekomen en uitgaande stukken   

De lijst met ingekomen stukken wordt doorgenomen en toegelicht. De heren Wassenaar 

en Spiekhout zullen op 2 oktober een presentatie geven aan Buurtzorg.  

 

5. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 Tijdens de wervingsperiode is een sollicitatie niet aangekomen bij de ambtelijk 

secretaris. Een en ander is uitgezocht en het blijkt dat het spamfilter van de 

gemeente dit bericht heeft tegengehouden. De situatie is aan de sollicitant 

uitgelegd en excuses zijn aangeboden.  

 De heer Van der Wal heeft te kennen gegeven dat hij de taken die horen bij het 

lidmaatschap van de Participatieraad niet meer kan combineren met zijn 

werkzaamheden en hij heeft besloten om te stoppen met zijn lidmaatschap.  

 Het dagelijks bestuur heeft extra overleg gehad over praktische zaken met de 

heer Sloothaak, beleidsadviseur van de gemeente. De conclusie is dat men de 

Participatieraad actiever van informatie gaat voorzien.  

 Ook is er gesproken over de adviesrol van maatschappelijke organisaties. Diverse 

organisaties worden wel betrokken bij het maken van nieuw beleid maar de 

Participatieraad is het enige adviesorgaan dat het college van burgemeester en 

wethouders gevraagd én ongevraagd kan adviseren. Zo is het plan ‘Soarch foar 

thús’ ontvangen en de werkgroep ouderen zal een advies opstellen dat in de 

vergadering van 18 oktober zal worden behandeld.  

 Ook is er met tevredenheid teruggekeken op de contactbijeenkomst die in april in 

samenwerking met de gemeente in Thialf is georganiseerd. Geconcludeerd is dat 

zowel de gemeente als de Participatieraad hier een vervolg aan willen geven. De 

leden worden gevraagd om na te denken welke doelgroep zal worden uitgenodigd.  

 Vanmiddag heeft het dagelijks bestuur bestuurlijk overleg gehad waarbij 

wethouder Broekhuizen, mevrouw Hol, het nieuwe afdelingshoofd van de afdeling 

Maatschappelijke Ontwikkeling en de heer Kuipers aanwezig waren. Er is 

gesproken over de kennismaking met het nieuwe college. Omdat beide 

wethouders een tweede periode ingaan is besloten om hen uit te nodigen bij de 

jaarlijkse teambuilding. Zodra de datum bekend is worden de wethouders 

uitgenodigd. Het introductieprogramma voor de nieuwe gemeenteraad is niet 

doorgegaan. Er wordt nagedacht hoe wij dit kunnen oppakken. De Participatieraad 

was wel aanwezig op de informatiemarkt die is georganiseerd voor nieuwe 

raadsleden.  

 De adviezen met de reactie van het college staan op een besluitenlijst welke 

openbaar wordt gemaakt. In verband met de transparantie van de gemeente 

zullen de adviezen met de reactie van het college daarop als afschrift naar de 

griffie worden gestuurd zodat de gemeenteraad hiervan op de hoogte is voordat 

de besluitenlijst openbaar is.  

 

6. Mededelingen van de werkgroepen 

 

Werkgroep Jeugd 

De werkgroep heeft de taken deze week weer opgepakt. Er is berichtgeving geweest over 

de preventieteams en het valt op dat er nogal wat wisselingen zijn geweest. Er zullen 

afspraken worden gemaakt met de gemeente.  

  

 

 



Werkgroep Ouderen  

De werkgroep heeft zich al gebogen over het plan ‘Soarch foar thús’ en zal voor de 

volgende vergadering met een conceptadvies inbrengen.  

 

Werkgroep Meedoen en Voorzieningen  

De werkgroep is al op 5 september bij elkaar geweest. Er is een lijstje opgesteld welke 

werkbezoeken gepland worden. In de zomerperiode is er overleg geweest met de heer 

Sloothaak over het plan beschermd wonen.  

 

Werkgroep Werk en Inkomen  

De werkgroep heeft zich gebogen over de reactie die er is geweest op het ongevraagde 

advies inzake de arbeidsparticipatie. Binnenkort is er een afspraak met de ambtenaren 

zodat een en ander toegelicht kan worden.  

Er zijn diverse bezoeken afgelegd en in oktober staat een bezoek gepland aan Batavus 

over hoe men omgaat met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook met 

medewerkers van de bibliotheek is een afspraak gemaakt om informatie te krijgen over 

laaggeletterdheid. Het rapport van mevrouw Van Dun over de gezondheid van 

statushouders zal worden opgevraagd.  

 

Ad-hoc werkgroep Privacy 

De werkgroep heeft een gesprek gehad met mevrouw Roelofs en mevrouw van der Veen 

over de nieuwe AVG. Dit rapport zal eerst worden bestudeerd voordat de leden hierover 

worden geïnformeerd. Het plan zal met een volgende vergaderbundel worden 

meegestuurd.  

 

7. Mededelingen van de wijkduo’s  

 

Woonservicezone 1 Renie Plantinga en Johannes wassenaar  

Geen mededelingen. 

 

Woonservicezone 2  Cobie Aandewiel en Jolanda Jorna  

Er zijn door allerlei afspraken aangevraagd bij besturen van plaatselijke belangen. 

 

Woonservicezone 3 Johan Mintjes en Dick Kleinhesselink 

Geen mededelingen. 

 

Woonservicezone 4 Gosse Spiekhout en Theo Evert van der Wal  

Geen mededelingen. 

 

Woonservicezone 5 Sophia Cuperus en Johan Mintjes 

Er is contact gelegd met de voorzitter van het bestuur van De Greiden, een afspraak 

volgt. 

De whatts-app buurtpreventie is erg actief in wijk De Greiden. Er zal een afspraak met de 

diverse contactpersonen worden gemaakt.  

 

Woonservicezone 6 Eelco Sixma en Jelle Roorda 

Het jeugdwerk in Akkrum ligt stil wegens te weinig bestuursleden. Voor de zomer is er 

overleg geweest met Plaatselijk Belang, Caleidoscoop, de wijkagent en de 

preventiewerker om te kijken of er een doorstart kan worden gemaakt.  

 



Er is veel contact met de initiatiefgroep Akkrum/Nes Foar Elkoar waar men bezig om de 

leefbaarheid in de beide dorpen te vergroten, door vraag en aanbod aan elkaar te 

koppelen. De vragen ‘Wat vind je leuk om voor een ander te doen’ en ‘Wat heb je nodig 

dat je zelf niet kunt’ staan daarbij centraal.  

 

Ook is in Akkrum de dorpskamer opgericht. Het idee voor de dorpskamer is na afloop van 

het New York-dagen ontstaan. Caleidoscoop speel hierbij ook een belangrijke rol.  

 

De werkgroep van Plaatselijk Belang in Aldeboarn geeft een nieuwe impuls aan het dorp 

en is zeer actief.  

 

8. Rondvraag 

 In het najaar zal tijdens een informele bijeenkomst afscheid worden genomen van 

de heer Van der Wal. 

 De heer Spiekhout meldt dat hij in de diaconale raad van de katholieke kerk in 

Heerenveen zitting heeft en dat de stichting ‘In moaie dei’ door deze raad is 

geadopteerd. Op 21 november organiseert de stichting de jaarlijkse 

Sinterklaasmiddag. 

 Naar aanleiding van het werkbezoek dat de Participatieraad in juni aan 

Caleidoscoop bracht wordt er al veel informatie doorgestuurd. Wellicht dat er in de 

toekomst een jaarlijkse bijeenkomst is met de preventieteams.  

 De teambuilding wordt vastgesteld op 1 maart 2019.  

 

9. Sluiting  

De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering en wenst allen wel thuis.  

 


