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Verslag van de vergadering van de Participatieraad 16 december 2021 

Aanwezig:  mevrouw De Wilde (vz); mevrouw Plantinga (vice vz); de heer Hoekstra 

(secr.); de heer Wassenaar; de heer Kingma; de heer Smits; mevrouw 

Hullegie; mevrouw Jorna; mevrouw Elzinga; de heer Janssen; mevrouw 

Speel-Bakker; mevrouw Voorzanger en de heer Spiekhout.  De heer 

Roorda sluit digitaal aan.  

Verslag:         mevrouw Van Dam (ambt. secr.) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom op deze laatste 

vergadering van 2021. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

2. Verslag en actiepuntenlijst van 18 november 

In het verslag wordt op pagina 1 de afspraak met de meitinkers afgelast in plaats van 

opgeschort.  

Hierna wordt het verslag vastgesteld.  

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

Naar aanleiding van de mail van de adviesraad Leeuwarden zullen de heren Hoekstra en 

Kingma namens de werkgroep Werk en Inkomen aansluiten bij de afspraak die met 

Caparis wordt gemaakt.  

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

Tijdens het Bestuurlijk Overleg heeft de voorzitter kennis gemaakt met de wethouders 

Rinkes en Zoetendal. Aan de orde kwamen onder meer de 

 Teambuilding – het DB heeft de waardering uitgesproken voor de ondersteuning 

die gemeente hierin heeft geboden. 

 Rekenkameronderzoek. De stukken zijn meegestuurd en het onderwerp komt in 

de rondvraag nog aan de orde.  

 Cliëntervaringsonderzoeken –we hebben aangegeven graag mee te willen denken 

over de opzet hiervan. 

 In januari start de herindicatie voor de huishoudelijke hulp. 

 De inclusieagenda is onderdeel van het Wmo-preventieplan. In januari wordt de 

adviesvraag verwacht. 

 De taakstelling jeugd is door de gemeenteraad teruggedraaid. De gemeente gaat 

verder met het tweesporenbeleid. Het transformatiespoor is daar een van. De 

werkgroep Jeugd wordt hierover regelmatig bijgepraat. 

 Twee maal per jaar is er een Bestuurlijk Overleg. Het kan zijn dat we na de 

verkiezingen met een nieuw college te maken hebben.  
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 We hebben aangegeven dat we vanwege de coronaperiode het Jaarplan 2021 

integreren in het Jaarplan 2022 en dat dit in de laatste vergadering van  

december zal worden vastgesteld.   

 

5. Mededelingen van de werkgroepen 

 

Jeugd 

 De werkgroep heeft een gesprek gehad met de strategisch beleidsadviseur Jeugd 

en zijn bijgepraat over het transformatiespoor. Ook was een praktijkondersteuner 

van de huisartsenpraktijk Schoterpoort aanwezig. Een positief gesprek waaruit 

bleek dat de aanwezigheid van een praktijkondersteuner preventief veel oplevert.  

 De werkgroep wilde graag een overzicht van de zorgaanbieders waar men mee 

werkt. Dit is te vinden op de website van het SDF. 

 De werkroep heeft de taken verdeeld. 

 De aanjager jongerenparticipatie wil men zo snel als mogelijk is uitnodigen voor 

een gesprek. 

 Er is nog geen reactie van het college op het advies van het 

cliëntervaringsonderzoek Jeugd. Dit wordt binnenkort verwacht.  

 

Ouderen 

 Uit het gesprek met de aanjager eenzaamheid bleek dat de week tegen de 

eenzaamheid een succes was. Het leverde wel minder deelnemers op dan men 

had gehoopt.  

 De folder ‘welzijn op recept’ (iedereen kan mee doen) is tijdens dit gesprek aan de 

orde geweest. Een nuttig en goed gesprek met Nynke Benedictus. 

 Ook is een vertegenwoordiging naar de bijeenkomst ‘langer thuis blijven wonen’, 

georganiseerd door de gemeente, geweest. Een interactieve bijeenkomst en 

zinvolle vergadering. De uitkomsten zullen meegenomen worden in het 

beleidsplan. 

 Komende week heeft de werkgroep een afspraak met de beleidsambtenaar van de 

woonvisie. Een aantal vragen zijn opgesteld en de status van ‘Soarch foar thús’ 

zal aan de orde komen. Ook zal navraag worden gedaan naar de voortgang van 

het woononderzoek. 

 Het jaarplan zal zo snel mogelijk worden aangeleverd. 

 

Meedoen&Voorzieningen 

 Het jaarplan en de actiepunten voor 2022 zijn geactiveerd. 

 Met een terugblik op 2021 heeft de werkgroep geconstateerd dat het 

enthousiasme nog even groot is maar dat veel werkzaamheden worden 

doorgeschoven naar 2022. De coronatijd beperkt de werkgroep in haar 

actieradius.  

 De werkgroep heeft de gang van zaken rondom de brief ‘lokaal vervoer’ die de 

gemeente ging sturen geëvalueerd. Een volgende keer zal men wat 

terughoudender opereren.   

 

Werk&Inkomen 

 In aansluiting op het advies inzake de nieuwe wet inburgering heeft de werkgroep 

binnenkort een afspraak met het Friesland College. De werkgroep zal dit 

onderwerp actief blijven volgen. Er zitten nogal wat open eindjes in het 

uitvoeringsprogramma.  
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 Voor wat betreft het Rekenkamerrapport constateert men verheugd dat serieus 

met de materie is omgegaan. Dit rapport zal de werkgroep nader bestuderen. 

 Het jaarplan voor 2022 is ingediend. 

 De bijdrage voor de Nieuwsflits is aangeleverd. 

 Er is via de ambtelijk secretaris een reactie gestuurd naar de inzender van de 

signaalkaart. 

 

6. Jaarplan 2021-2022  

De voorzitter geeft aan dat het Jaarplan 2021 min of meer is achterhaald en dat het DB 

heeft besloten om er het Jaarplan 2022 van te maken. De input vanuit de werkgroepen is 

verwerkt en de aanvullingen zijn meegenomen. De aanwezigen zijn akkoord met de 

opzet. Het Jaarplan 2022 wordt vastgesteld en zal worden verzonden. 

 

7. Voorbereiden bezoek Caleidoscoop 

In het DB is afgesproken dat de voorzitter aan de directeur van Caleidoscoop zal 

aangeven waar de interesse van het werkbezoek in hoofdlijnen naar uitgaat. Belangrijk 

thema is preventie en positieve gezondheid. De werkgroepen worden dan ook verzocht 

om per thema vragen op te stellen en deze voor 7 januari aan de ambtelijk secretaris te 

sturen. In het eerstvolgende DB overleg kan dit dan worden besproken. De werkgroep 

Meedoen&Voorzieningen heeft haar bijdrage al aangeleverd. Vanwege de wisselingen die 

er binnen de Participatieraad zijn geweest gaat de voorkeur uit naar een fysieke 

bijeenkomst. Mocht dit vanwege de dan nog geldende coronamaatregelen niet lukken 

dan zal het werkbezoek worden verplaatst.  

 

8. Rondvraag 

De heer Kingma vraagt of de Participatieraad nog iets gaat doen met de uitkomsten van 

het Rekenkamerrapport. De voorzitter merkt op dat dit besproken kan worden in de 

werkgroepen. De advisering zal plaats vinden op het moment dat de gemeente met een 

voorstel komt hoe men de aanbevelingen gaat vertalen. De uitkomsten worden aan de 

gemeenteraad voorgelegd en de verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2022 

advies wordt gevraagd. Overigens was men blij met de score van een 7,7 voor wat de 

bejegening betreft. Dit kwam ook overeen met het gevoel dat men binnen het 

ambtenarenapparaat had. De gemeente kon zich vinden in de aanbevelingen. 

Mevrouw Plantinga en de heer Kingma hebben zijn geïnterviewd door de 

rekenkamercommissie. Mevrouw Plantinga is met ingang van 1 januari geen lid meer van 

de Participatieraad maar als de andere leden informatie willen dan is zij hiervoor 

bereikbaar. 

De werkgroep Privacy zal ook een aantal punten uit het rapport blijven volgen. 

 

De heer Spiekhout bedankt de Participatieraad voor de bloemen die hij heeft ontvangen.  

 

Hierna wordt er afscheid genomen van de heer Wassenaar die na één termijn de 

Participatieraad gaat verlaten en mevrouw Plantinga die na twee termijnen stopt. Zij 

worden in de toespraak van de heer Hoekstra bedankt voor hun inzet al deze jaren. We 

hopen dat een fysiek afscheid en samenzijn weer mogelijk is in het voorjaar van 2022. 

 

9. Sluiting 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen fijne feestdagen en een 

gezond 2022.   

 


