
 

  

Verslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op 

18 april 2019, gemeentehuis te Heerenveen. 

 

Aanwezig:  mevrouw Dommerholt (vz); de heer Spiekhout; mevrouw Browne; de heer 

Wassenaar; de heer Kleinhesselink; de heer Roorda; de heer Kingma; de 

heer Mintjes; mevrouw Jorna en mevrouw Cuperus 

Afwezig:       mevrouw Aandewiel en mevrouw Plantinga  

Verslag:       mevrouw Van Dam (ambt. secr.) 

_______________________________________________________________________ 

1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda  

Mevrouw Dommerholt opent de vergadering en heet allen welkom. 

 

2. Presentatie en uitgangspunten Omgevingsvisie 

De heer Stegeman geeft een presentie over de omgevingsvisie. De omgevingswet treedt 

op 1 januari 2021 in werking. De omgevingsvisie is een strategische visie op hoofdlijnen. 

Het gaat om de ontwikkeling, het gebruik en beheer van de fysieke leefomgeving. Na de 

presentatie was er gelegenheid voor vragen en discussie. De voorzitter bedankt de heer 

Stegeman voor zijn aanwezigheid.  

 

3. Verslag en actiepunten lijst van 21 maart 2019  

Het verslag is goedgekeurd en de actielijst is doorgenomen.  

 

4. Ingekomen en uitgaande stukken 

De ingekomen en uitgaande stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

5. Mededelingen dagelijks bestuur  

 Het dagelijks bestuur heeft gemeend om toch voor de zomer nieuwe leden te 

werven zodat deze per 1 september kunnen worden aangesteld. De voordracht zal 

in de vergadering van juni plaatsvinden. Er wordt geadverteerd in Groot 

Heerenveen, de Sa! en de Heerenveense Courant. Voorafgaand aan de 

advertenties zullen persberichten worden verstuurd. De sollicitatiecommissie zal 

bestaan uit het dagelijks bestuur en bij het tweede gesprek zal een van de 

contactpersonen aansluiten.  

 Men is aanwezig geweest bij de netwerkbijeenkomst Democratisch burgerschap 

georganiseerd door Zorgbelang Groningen, Drenthe, Overijssel en Fryslân.  

 Ook is men bij de ledenraadpleging geweest van de Koepel adviesraden sociaal 

domein. Er waren vier raden aanwezig, drie uit Friesland en één uit Drenthe. 

Tijdens de landelijke vergadering zal worden voorgesteld om de contributie te 

verhogen naar 1.500 Euro. De Participatieraad blijft vooralsnog lid.   



 Op 18 april is de voorzitter aanwezig geweest bij het hijsen van de regenboogvlag 

en de ondertekening van de intentieovereenkomst LHBTIQ+ in het Abe 

Lenstrastadion. 

 

6. Mededelingen van de werkgroepen  

Jeugd 

 Een afvaardiging is naar de bijeenkomst ‘Geweld hoort nergens thuis’ geweest. Een 

zeer indrukwekkende en goed voorbereide bijeenkomst. Openhartige gesprekken 

met cliënten, professionals en verschillende raden uit Friesland.  

 

Ouderen 

 De werkgroep heeft zich gebogen over het Jaarplan. 

 Men is naar het seniorencafé geweest, een zeer goed bezochte bijeenkomst. 

 Ook is men naar de Turkse moskee geweest waar de voorzitters van zowel de 

Turkse en de Marokkaanse moskee aanwezig waren. Ook de imam was bij het 

gesprek aanwezig. Uit het gesprek kwam naar voren dat jeugdstages nog steeds 

moeilijk te vinden zijn voor deze groep jongeren. Hoe het zit met de eenzaamheid 

van ouderen van Turkse en Marokkaanse afkomst is niet helemaal duidelijk.  

 

Meedoen&Voorzieningen 

 De werkgroep is bezig geweest met de opzet van het Jaarplan. 

 Er zijn diverse afspraken gemaakt onder andere met ambtenaren, een 

zorgboerderij en HiT!  

 

Werk&Inkomen 

 De werkgroep heeft twee conceptadviezen opgesteld. 

 Men is bezig geweest met het Jaarplan.  

 

7. Mededelingen van de wijkduo’s 

Een aantal Jaarvergaderingen van Plaatselijke Belangen en Wijkbelangen zijn bezocht.  

 

8. Beleidsagenda 2019 

De Beleidsagenda voor dit jaar wordt tijdens de vergadering doorgenomen en de 

onderwerpen over de werkgroepen verdeeld.  

 

9. Ongevraagde adviezen Werk en Inkomen  

Vervolg ongevraagd advies mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

De aanwezigen stemmen in met het conceptadvies.  

Ongevraagd advies met betrekking tot het tijdelijk overnemen van schulden van 

jongvolwassenen door de gemeente.  

Met een kleine wijziging gaan de aanwezigen akkoord met het advies.  

De adviezen zullen na het eerstvolgende overleg van het dagelijks bestuur als persbericht 

naar de Heerenveense Courant worden verzonden.  

 

10. Rondvraag 

De heer Spiekhout meldt dat er op 16 juni een bijeenkomst is in de As voor de 

vrijwilligers van Koerdische afkomst in samenwerking met stichting In Moaie Dei. 

 

11. Sluiting 

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


