
  
Conceptverslag  van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op 

17 mei  2018 gemeentehuis te Heerenveen. 

 

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

Kleinhesselink; de heer Mintjes; mevrouw Jorna; mevrouw Cuperus; de 

heer Wassenaar; mevrouw Aandewiel; de heer Sixma; de heer Roorda en 

de heer Van der Wal  

Afwezig: de heer Spiekhout  

Verslag:  mevrouw Van Dam  

 

 

1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.  

 

2. Verslag en actiepunten van 19 april 2018  

Mevrouw Aandewiel is afwezig in plaats van aanwezig. 

Hierna wordt het verslag vastgesteld. 

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken   

De lijst met ingekomen stukken wordt doorgenomen en toegelicht. 

 

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 Er was een vraag binnengekomen of de Participatieraad ook presentaties geeft 

over haar werkzaamheden. Hier wordt positief op gereageerd en wanneer een 

concrete vraag wordt gesteld zal besloten worden wie dit op zich gaat nemen.  

 Voor wat betreft de werving van nieuwe leden deelt de voorzitter mee dat de 

gesprekken binnenkort plaatsvinden en verwacht wordt dat in juni de kandidaten 

worden voorgedragen. 

 Er zal in juni nog een overleg zijn met het dagelijks bestuur en het mevrouw 

Mulder, afdelingshoofd van de afdeling Samenleving. Zodra het nieuwe college van 

burgemeester en wethouders bekend is zal er een bestuurlijk overleg worden 

gepland.  

 Naast het collegeakkoord komt er ook een raadsakkoord, één van de punten van 

bestuurlijke vernieuwing. Hoe dit precies vorm zal krijgen is nog niet helemaal 

duidelijk. 

 Hoe de introductie van de Participatieraad bij de nieuwe gemeenteraadsleden zal 

plaatsvinden wordt in juni bekendgemaakt.  

 Wethouders Van der Laan en Siebenga nemen op 6 juni formeel afscheid. De 

Participatieraad wordt door de heer Kleinhesselink en mevrouw Aandewiel en 

mevrouw Jorna vertegenwoordigd. Het cadeau zal gestort worden op het Foppe 

Fonds en Kika.   

 

 



 

5. Mededelingen van de werkgroepen 

 

Werkgroep 1- Jeugd 

 De werkgroep heeft een afspraak gemaakt met de nieuwe beleidsambtenaar 

daarna zal de koers voor de rest van het jaar worden uitgezet.  

 

Werkgroep 2 – Ouderen  

 Bij de bijeenkomst voor Plaatselijke Belangen en wijk- en dorpsverenigingen 

hebben de leden presentaties bijgewoond over eenzaamheid, dementie en nieuwe 

democratie. Een eyeopener voor velen is de mentale eenzaamheid waar mensen 

last van hebben. Wat daar aan te doen? alleen zijn hoeft niet te betekenen dat je 

zielig bent of eenzaam bent. Er kunnen verschillende fasen in het leven zijn dat 

men zich eenzaam kan voelen. Het vraagt een andere benadering, uitnodigen 

zonder op te dringen.  

De presentatie over dementie was minder interactief. Men vond het jammer dat 

het vrij abstract was. ‘Foar elkoar’ is al zeer actief in Akkrum! 

 De werkgroep heeft voorgesteld om de naam te wijzigen in werkgroep 

Samenleving. Na een korte discussie over het waarom is besloten om de inhoud 

van de discussie voor te leggen aan het afdelingshoofd Samenleving en de 

wethouders tijdens het bestuurlijk overleg. 

 

Werkgroep 3 – Meedoen en Voorzieningen 

 Een afvaardiging van HiT is naar aanleiding van haar Jaarverslag op uitnodiging bij 

de werkgroepvergadering aanwezig geweest. In het tweejarig bestaan van HiT is 

er al veel bereikt. Afgesproken is één keer per jaar het contact te onderhouden. 

 Naar aanleiding van de brief ‘Van leerlingenvervoer naar zelfstandig reizen in het 

openbaar vervoer’ heeft een afvaardiging van de werkgroep een afspraak met 

mevrouw van der Horst van de gemeente.  

 

Werkgroep 4- werk en inkomen 

 De leden hebben een ongevraagd advies over de Arbeidsparticipatie voorbereid 

dat in deze vergadering zal worden behandeld.  

 Vluchtelingenwerk Heerenveen is bezocht. In de gemeente Heerenveen zijn 500 

statushouders. De arbeidsparticipatie is een probleem. Er wordt door de gemeente 

veel gedaan (meer geld) om statushouders toch aan werk/vrijwilligerswerk te 

helpen. De taal is in veel gevallen problematisch.  

 

6. Mededelingen van de wijkduo’s 

Woonservicezone 3 Johan Mintjes en Dick Kleinhesselink 

Binnenkort heeft men een afspraak met de meitinkers. 

 

Woonservicezone 4 Gosse Spiekhout en Theo Evert van der Wal  

Wat opvalt is dat er erg veel van de vrijwilligers wordt verwacht. Er zal meer 

ondersteuning moeten worden geboden aan de vrijwilligers. Dit is een taak van 

Caleidoscoop en wordt ook al uitgevoerd maar is wel per dorp verschillend. Wellicht voor 

alle duo’s interessant om dit te inventariseren.  

 

Woonservicezone 6 Eelco Sixma en Jelle Roorda 



Er zijn leuke initiatieven ontwikkeld en in ontwikkeling in Aldeboarn. Ook in Akkrum 

wordt er in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad ontzettend veel 

georganiseerd. ‘Meat me at the fountain’ is goed voorbeeld van een groot 

mienskipsproject. Zo zijn er veel meer werkgroepen en korte projecten. Er is een 

toenemende aandacht voor het sociale aspect.  

 

Woonservicezone 5 Sophia Cuperus en vacature 

Mevrouw Cuperus was uitgenodigd om op 27 april aanwezig te zijn bij de start van het 

project PlusMienksip in Mildam. Op symbolische wijze laten bewoners van Mildam, 

Bontebok en Katlijk zien wat hun dorpen te bieden hebben.  

De wijk de Greiden zal in een volgende vergadering aan de orde komen.   

 

7. Ongevraagd advies arbeidsparticipatie  

Werkgroep Werk&Inkomen heeft een ongevraagd advies voorbereid en mevrouw 

Plantinga geeft hierop een toelichting. Na een korte discussie wordt het advies enigszins 

aangepast en zal de ambtelijk secretaris dit versturen. 

 

8. Instellen ad-hoc werkgroep Privacy 

Op verzoek wordt de ad-hoc werkgroep Privacy ingesteld. Leden zijn mevrouw Plantinga, 

de heer Kleinhesselink en de heer Van der Wal. Er zal ook een afspraak worden gemaakt 

met mevrouw Roelofs van de gemeente.  

 

9. Terugblik contactbijeenkomst 16 april 

De reacties op de bijeenkomst zijn allen zeer positief zowel van de bezoekers als vanuit 

de Participatieraad en de gemeente. De onafhankelijke cliëntondersteuning wordt vaker 

bij complexere zaken ingezet. De schriftelijke informatievoorziening, en dan met name 

Crackstatenijs, wordt gemist.  

Inzet is om aan het eind van dit jaar nog een bijeenkomst te organiseren over een ander 

onderwerp waarbij ook andere gebruikers worden uitgenodigd.  

Het dagelijks bestuur zal de bijeenkomst evalueren met de gemeente en mogelijke 

vervolgafspraken maken.  

 

10. Rondvraag  

De heer Mintjes is verhinderd om de netwerkbijeenkomst van 31 mei van de werkgroep 

Werk en Inkomen bij te wonen. Hij zal proberen vervanging  te regelen.  

 

De heer Van der Wal wil nog graag in één van de wijkduo’s geplaatst worden. In de 

woonservicezone 4 is nog ruimte.  

 

De heer Sixma is de volgende vergadering afwezig.  

 

De heer Kleinhesselink stelt voor dat de ambtelijk secretaris de vakantieplanning 

rondstuurt.  

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21.35 uur de vergadering en wenst allen wel thuis.  

 

 

 


