
 

  
Conceptverslag 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 

Wassenaar; mevrouw Browne; mevrouw Gussinklo en de heer Kingma. 

Afwezig:       de heer Sixma  

Verslag:        mevrouw Van Dam   

_______________________________________________________________________ 

 

1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. Agendapunt 7b: Concept 

ongevraagd advies ‘Sa sjogge wy dat’ wordt toegevoegd.   

 

2. Verslag 18 september  

Na aanpassingen wordt het verslag vastgesteld.  

Actielijst: aangepast en voor kennisgeving aangenomen.  

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken   

De lijst met ingekomen stukken wordt doorgenomen en toegelicht.  

 

4. Mededelingen dagelijks bestuur  

 Naar aanleiding van het werkbezoek aan Buurtzorg Heerenveen centrum/noord 

zal onderzocht worden of er ook een flyer voor de Participatieraad kan worden 

gemaakt. 

 Een afvaardiging van het Dagelijks Bestuur is naar de 2e bijeenkomst van het 

netwerkoverleg Adviesraden sociaal domein Fryslân geweest. Er zijn een tweetal 

onderwerpen behandeld. De koers van Leeuwarden, vanwege de bezuinigingen en 

de Participatieraad Heerenveen werd gevraagd naar hun ervaringen van de 

afgelopen tien jaar. De voorzitter heeft verteld over de inrichting van de 

Participatieraad en hoe wij ‘de achterban’ bereiken onder andere door middel van 

de nieuwe wijkduo’s en de werkbezoeken die worden afgelegd. De voorzitter heeft 

aangeboden dat andere raden gebruik kunnen maken van de expertise van 

Heerenveen. De werkgroepen Jeugd en Werk en Inkomen zijn al voorzichtig van 

start gegaan.  

 

5. Mededelingen van de werkgroepen 

 

Werkgroep Jeugd 

 Er is een ongevraagd advies gemaakt op het plan ‘Sa sjogge wy dat’ 

 Er zal een afspraak voor een werkbezoek worden ingepland met Fier Fryslân. 



 Op de beleidsagenda van de gemeente staan diverse beleidsstukken waar advies 

over geschreven moet worden maar er zijn, tot nu toe, nog geen stukken (zoals 

bijvoorbeeld huiselijk geweld en kindermishandeling). Er zal navraag worden 

gedaan.  

 

Werkgroep Ouderen  

 De werkgroep heeft nader kennis gemaakt met het nieuwe werkgroeplid en het 

advies voorbereid voor ‘Soarch foar thús’. 

 Een afvaardiging van de werkgroep heeft een lezing gehouden op een 

themaochtend die Buurtzorg Heerenveen centrum/noord 2-wekelijks organiseert. 

Hier kwam naar voren dat de Participatieraad meer aan naamsbekendheid zou 

moeten doen. De gemeente Heerenveen zou makkelijker en duidelijker bereikbaar 

moeten zijn.  

 

Werkgroep Meedoen en Voorzieningen  

 Deze werkgroep heeft ook twee nieuwe leden verwelkomd en nader kennis 

gemaakt.  

 Men is aanwezig geweest bij de start van de groene kaart van VN panel 

Heerenveen HiT in het centrum van Heerenveen.  

 Er zijn diverse afspraken gemaakt met dagvoorzieningen en ambtenaren over de 

aanbestedingen.  

 Ook deze werkgroep maakt zich zorgen over adviesvragen die er nog zouden 

moeten aankomen in 2018. 

 

Werkgroep Werk en Inkomen  

 De werkgroep heeft naar aanleiding van het ongevraagd advies ‘Mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt’ een gesprek gehad met mevrouw Van der Sluis en 

mevrouw Slaterus. Er is wel veel uitstroom geweest maar het blijft een lastige 

doelgroep. Ook is er gesproken over nazorg. Uit de werkbezoeken die de 

werkgroep aflegt komt het signaal dat de werkgevers ‘ontzorgd’ willen worden.  

 In het kader van laaggeletterdheid is een zeer inspirerend werkbezoek gebracht 

aan het digi-taalhuis dat zit in de bibliotheek van Heerenveen.  

 Er zijn diverse afspraken gemaakt onder andere met de Barones, 

schuldhulpverleners en de cliëntenraad van Caparis.  

 

Werkgroep ad-hoc privacy 

 De gemeente biedt een hoorcollege (Leertuin) aan en de leden van de werkgroep 

gaan dit volgen.  

 

6. Mededelingen van de wijkduo’s  

8 november is er weer de jaarlijkse bijeenkomst die de gemeente organiseert voor alle 

plaatselijke belangen en wijkraden. Graag opgave bij de ambtelijk secretaris.  

 

Woonservicezone 1 Althea Browne en Johannes wassenaar  

 De Bloemenbuurt in Heerenveen noord stuurt met grote regelmaat de buurtkrant 

Florant. Een zeer betrokken wijkraad die veel organiseert voor de ouderen én de 

jeugd. Compliment gestuurd dat deze buurtkrant een voorbeeld is voor andere 

wijkraden en plaatselijke belangen.  

 

 



Woonservicezone 2  Cobie Aandewiel en Jolanda Jorna  

 Er zijn diverse uitnodigingen binnengekomen om aan te sluiten bij de 

jaarvergaderingen. Deze zijn veelal op woensdag en dat gaat niet lukken met 

andere afspraken. Het duo zal proberen bij reguliere vergaderingen een keer aan  

te sluiten.  

 

Woonservicezone 3 Johan Mintjes en Dick Kleinhesselink 

 Geen bijzonderheden. 

 

Woonservicezone 4 Gosse Spiekhout en Alletta Gussinklo 

 Geen bijzonderheden. 

 

Woonservicezone 5 Sophia Cuperus en Hans Kingma 

 Er is een afspraak gemaakt met de voorzitter van het wijkplatform De Greiden en 

de leden zullen bij een vergadering aansluiten.  

 

Woonservicezone 6 Eelco Sixma en Jelle Roorda 

 De doarpskeamer in Akkrum is volop in ontwikkeling.  

 De bibliotheek Akkrum is gestart met een basiscursus computerles voor mensen 

die daar normaal gesproken niet zo gemakkelijk mee in aanraking komen. Daar 

komen positieve reacties uit voort.  

 

7a. Conceptadvies ‘Soarch foar thús.  

De werkgroep geeft een toelichting op het conceptadvies. Er zijn nogal wat vragen en de 

aanwezigen gaan daarover met elkaar in gesprek. De opmerkingen worden verwerkt in 

het huidige conceptadvies en verstuurd aan de werkgroep. Na akkoord zal de secretaris 

het conceptadvies doorsturen en verzorgt de ambtelijk secretaris de verzending.  

 

7B.  Concept ongevraagd advies ‘Sa sjogge wy dat’.  

De werkgroep licht het conceptadvies toe. De leden stemmen in het met het advies. 

 

8. Nieuwsbrieven 

Er zullen een aantal nieuwe nieuwsbrieven worden toegevoegd. 

 

9. Rondvraag 

Een organogram van de nieuwe afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (voorheen 

afdeling Samenleving en afdeling Wimo) zal worden verspreid zodra dit beschikbaar is.  

 

10. Sluiting  

De voorzitter sluit om 21.25 uur de vergadering en wenst allen wel thuis.  


