
 

  
Verslag  van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op 

19 april  2018 gemeentehuis te Heerenveen. 

 

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

Kleinhesselink; de heer Mintjes; mevrouw Jorna; de heer Spiekhout; 

mevrouw Cuperus en de heer Wassenaar 

Afwezig:  mevrouw Aandewiel; de heer Sixma; de heer Roorda en  

de heer Van der Wal   

Verslag:  mevrouw Van Dam  

 

 

1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en deelt mee dat een aantal leden zijn 

verhinderd. Agendapunt 5A wordt toegevoegd aan de agenda en vastgesteld. 

 

2. Verslag en actiepunten 19 maart 

Tekstueel: 

Toevoegen bij aanwezigen: de heren Wassenaar, De Jong en Van der Wal. 

Toevoegen bij mededelingen Dagelijks Bestuur: het DB heeft een afspraak gehad met de 

leden van de werkgroep Jeugd. 

Hierna wordt het verslag vastgesteld.   

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken   

De stukken worden besproken en voor kennisgeving aangenomen. Werkgroep 

Meedoen&Voorzieningen gaat zich buigen over de brief aangaande het leerlingenvervoer. 

 

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 Er zijn op dit moment drie vacatures en de werving is gestart. In diverse regionale 

kranten zijn/worden advertenties geplaatst. De sluitingsdatum is 15 mei. De leden 

worden verzocht binnen het eigen netwerk potentiële leden aan te spreken. Het 

Dagelijks Bestuur zal de sollicitatiegesprekken voor haar rekening nemen. 

Referenties opvragen behoort tot de mogelijkheden. 

 Er is een overleg geweest met de heer De Kluizenaar en mevrouw De Goede van 

Caleidoscoop. Een informatief gesprek waarin onder meer de voorbereiding voor 

een werkbezoek aan Caleidoscoop aan de orde is geweest. Zodra een aantal data 

bekend zijn zal dit aan de organisatie worden doorgegeven. Het streven is om dit 

nog voor de zomervakantie te laten plaatsvinden. Ondertussen is de eerste 

nieuwsbrief die naar de netwerkteams gaat ook naar de Participatieraad gestuurd. 

 Mevrouw Mulder, afdelingshoofd van de afdeling Samenleving, wordt met ingang 

van 1 juli aanstaande de nieuwe adjunct-directeur van de gemeente. De 



Participatieraad heeft haar een attentie gestuurd en gefeliciteerd met haar 

benoeming.  

 De voorbereidingsgroep Netwerk adviesraden sociaal domein Fryslân heeft weer 

vergaderd en besloten dat er in oktober een breed opgezette vergadering voor 

alle raden wordt georganiseerd. In mei zal de groep een nieuwsbrief rondsturen. 

De voorzitter zal de mailing verzorgen. 

 De voorzitter heeft de griffie van de gemeente Heerenveen verzocht om de 

Participatieraad mee te nemen in het inwerkprogramma van de nieuwe 

raadsleden. Er is nog niet op gereageerd.  

 

5. Mededelingen van de werkgroepen 

Werkgroep Jeugd. 

 De werkgroepleden hebben tijdens de laatste vergadering het Jaarplan 2018 

vastgesteld. 

 Omdat het een heel nieuwe werkgroep is zijn de kaders neergezet en keuzes 

gemaakt waar de werkgroep zich dit jaar op zal gaan richten.  

 

Werkgroep Ouderen  

 Ook deze werkgroep heeft het Jaarplan 2018 vastgesteld.  

 Het project ‘Foar elkoar Akkrum-Nes’ is gestart. In de Plaatselijk Belang 

vergadering van 19 april zal hier aandacht aan worden besteed.   

 Een afvaardiging is naar de bijeenkomst voor wijken- en dorpen geweest die door 

de gemeente is georganiseerd. Een inspirerende bijeenkomst met veel 

aanwezigen. 

 Op uitnodiging van Zorggroep Meriant zijn een aantal werkgroepleden bij de 

bijeenkomst ‘Veilig en Gezellig wonen’ geweest. Het doel was het inventariseren 

van wensen en behoeftes vanuit de wijken, ouderenbonden en Participatieraad 

rondom de locatie Herema State. Het was een aangename bijeenkomst.  

 

Werkgroep Meedoen en Voorzieningen 

 De werkgroep heeft zich gebogen over het advies Beleidsaddendum Wmo & 

gezondheidsbeleid 2015 – 2018 ‘Iedereen doet mee’  

 Een lid is aanwezig geweest op de bijeenkomst in Gorredijk die de Koepel 

Adviesraden had georganiseerd in het kader van het VN-verdrag Toegankelijkheid. 

Daar bleek dat dit een breed terrein is en niet alleen gericht is op het sociaal 

domein.  

 

Werkgroep werk en Inkomen 

 De werkgroep heeft het Jaarplan 2018 vastgesteld.  

 Ook zijn er voorbereidingen getroffen om diverse werkbezoeken af te leggen.  

 

5A. Contactbijeenkomst 16 april 2018 

Op maandag 16 april jl. heeft de Participatieraad in samenwerking met de gemeente 

Heerenveen een contactbijeenkomst georganiseerd. Onderstaande onderwerpen zijn aan 

de orde gekomen:   

 Hoe bevalt de Himmelsjek, heeft u suggesties voor eventuele verbeteringen? 

 Hoe vindt u de informatievoorziening vanuit de gemeente? Wist u bijvoorbeeld 

dat er een onafhankelijke klachtenfunctionaris is? We horen graag uw reactie. 

 Wat zijn uw ervaringen met de Meitinker. Hebt u bijvoorbeeld behoefte aan 

een jaarlijks contactmoment met de Meitinker?  



Het was een zeer geslaagde bijeenkomst waarbij ongeveer 60 personen, ook partners en 

mantelzorgers, aanwezig waren. Men was over het algemeen zeer tevreden over de 

Himmelsjek en het Wmo taxivervoer. Ook veel positieve verhalen over de huishoudelijke 

hulpen. Het is ook een manier om uit een isolement te komen. Er waren weinig klachten 

over de zorgaanbieders. Complimenten waren er voor de Meitinkers! Vanuit het 

ziekenhuis en andere zorginstellingen kreeg men zelfs de tip om contact op te nemen 

met de Meitinker. 

Al met al was het een geslaagde bijeenkomst en voor herhaling vatbaar. Wellicht dat in 

het najaar een nieuwe bijeenkomst wordt georganiseerd voor een andere doelgroep.  

 

6. Mededelingen van de wijkduo’s. 

Woonservicezone 1 Renie Plantinga en Johannes Wassenaar 

 De leden zijn naar diverse jaarvergaderingen van Plaatselijke Belangen geweest. 

Diverse onderwerpen kwamen voorbij van verkeersmaatregelen, zonnepark tot 

subsidie voor de aanleg van een sportveldje. Uit de vergaderingen komt naar 

voren dat besturen van Plaatselijk- en wijkbelangen kwetsbaar zijn maar het is 

van wezenlijk belang dat dorpen en wijken vertegenwoordigd zijn.  

 

Woonservicezone 5 Sophia Cuperus en Johan Mintjes 

 De leden zullen een afspraak maken met bestuurslid Van Dam van wijkplatform de 

Greiden om bij te praten.  

 

7. Conceptadvies beleidsaddendum  

Het conceptadvies dat de werkgroep Meedoen & Voorzieningen heeft opgesteld wordt 

behandeld. Na een toelichting en discussie wordt het advies aangepast en goedgekeurd. 

De ambtelijk secretaris zal de verzending regelen en het advies op de website plaatsen. 

 

8. Conceptjaarplan 2018 

Het Jaarplan zal worden aangepast  en met de volgende vergaderbundel worden 

meegestuurd.   

 

8. Rondvraag 

De heer Spiekhout meldt dat hij is benoemd tot bestuurslid van stichting Leergeld en tot 

regent van de katholieke begraafplaats. 

 

De heer Kleinhesselink is aanwezig geweest bij de mantelzorgbijeenkomst 18 april jl. in 

Leeuwarden. Caleidoscoop was een van de zes organisatoren die op hun beurt het eigen 

netwerk heeft uitgenodigd. De Participatieraad is door Caleidoscoop uitgenodigd. Er 

waren veel mantelzorgers aanwezig. Het ging om signaleren en informatie uitwisselen.  

 

9. Sluiting 

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

 


