
 

 
 

Verslag van de openbare vergadering participatieraad gehouden op 

15 september 2016 in kamer 13 van het gemeentehuis te Heerenveen. 

 

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

Kleinhesselink; mevrouw Van Boetzelaer; mevrouw Aandewiel; de heer Roorda; de heer 

Mintjes; de heer Blank (secretaris); de heer Van der Wal; de heer Spiekhout; de heer De 

Jong; de heer Sixma en mevrouw Jorna. 

Afwezig: mevrouw Cuperus 

Verslag: mevrouw Van Dam 

   

 

 

1. Opening 

Mevrouw Dommerholt opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op 

de eerste vergadering na de zomervakantie. Een speciaal welkom voor de vijf nieuwe 

leden die met ingang van 1 september 2016 het lidmaatschap van de Participatieraad 

hebben aanvaard. Ook een welkom voor mevrouw Elsinga en de heer Sloothaak van de 

gemeente Heerenveen. Zij zijn aanwezig om een nadere toelichting te geven op het 

Uitvoeringsplan Vrijwilligers.  

 

2. Advies Uitvoeringsplan Vrijwilligers 

Mevrouw Elsinga deelt mee dat Caleidoscoop door middel van enquêtes, individuele- en 

groepsgesprekken onderzoek heeft gedaan onder vrijwilligers. Er was een hoge respons 

op de enquêtes, bijna 500 vrijwilligers en ruim 90 organisaties hebben deze ingevuld en 

retour gestuurd. De highlights uit het onderzoek zijn dat er een toenemende vraag is 

naar individuele ondersteuning en een dreigend tekort aan vrijwilligers (vooral bij dorps-, 

wijk- en bewonersorganisaties) daarom is het lastig  om vraag en aanbod te matchen. De 

meeste vrijwilligers doen vrijwilligerswerk omdat men ‘iets’ voor andere mensen wil doen 

en voor de eigen sociale contacten. Wel is er veel behoefte aan scholing, communicatie, 

omgaan met agressie en gespreksvaardigheden. Bij veel landelijke organisaties is de 

kennis in eigen huis aanwezig, bij kleinere organisaties is dat minder.   

 

In het Uitvoeringsplan Vrijwilligers staan voor de komende vier jaar 16 

beleidsmaatregelen. Voor elk jaar worden er een aantal speerpunten uitgehaald. De 

Participatieraad is tijdens de voorbereiding steeds in gesprek geweest met de betrokken 

ambtenaren en meegenomen in het proces en zij stellen dit zeer op prijs. Na deze 

toelichting nemen de genodigden afscheid. Na een korte discussie stemmen de leden in 

het met conceptvoorstel dat nog met een aantal punten zal worden aangevuld, naar het 

college van b&w worden verstuurd.  

 

3. Verslag van 16 juni  

Het verslag wordt vastgesteld.  

 

4. Ingekomen en uitgaande stukken 

 Mevrouw Aandewiel; mevrouw Dommerholt en de heren Kleinhesselink en Mintjes 

zullen aanwezig zijn bij de bijeenkomst rondom het proces rond Zorgvernieuwing 

georganiseerd door de gemeente op donderdag 20 september a.s. 



 De aanmeldingen voor de Inspiratiebijeenkomst op 6 oktober en het Fries 

Zorgcongres op 13 oktober a.s. lopen via de ambtelijk secretaris. 

 Werkgroep 3 zal een afspraak maken met de werkgroep ouderen van de 

gemeente Weststellingwerf. 

 De heer Mintjes zal aanwezig zijn bij de POC vergadering op 29 september a.s. 

 

5 . Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 De werving en selectie van nieuwe leden zal één keer per jaar plaatsvinden. De 

vacature die er nu nog is wordt in 2017 pas opengesteld. 

 Tijdens de introductiebijeenkomst van de nieuwe leden is het idee ontstaan om 

voor de leden van de Participatieraad en belangstellende wethouder(s) en 

ambtenaren een korte introductiecursus gebarentaal te organiseren. De heer Van 

der Wal zal dit samen met mevrouw Dommerholt voorbereiden. 

 Het dagelijks bestuur zal het bestuur van de Cosbo samen met een 

vertegenwoordiging van werkgroep 1 uitnodigen voor een gesprek.  

 

6. Mededelingen van de werkgroepen 

In verband met de teambuilding die voorafgaand aan de vergadering is geweest en de 

uitvoerige toelichting door de medewerkers van de gemeente Heerenveen wordt dit punt 

doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering.  

 

7. Rondvraag 

 Mevrouw Jorna deelt mee al positief te staan tegenover het lidmaatschap van de 

Participatieraad maar na deze vergadering er nog meer zin in te hebben. De heer 

Roorda sluit zich hierbij aan. 

 Mevrouw Aandewiel was aanwezig bij de opening van de kerkelijk seizoen waar 

veel aandacht werd gevraagd voor de gevolgen van het sociaal beleid. Zij doet 

een dringende oproep aan de Raad van Kerken om dit onderwerp scherp te 

(blijven) volgen. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis.  


