
 
 

Verslag van de openbare vergadering participatieraad gehouden op 

19 mei 2016 in kamer 13 van het gemeentehuis te Heerenveen. 

 

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

heer Kleinhesselink;mevrouw Plantinga; mevrouw Cuperus; mevrouw Van Boetzelaer; de 

heer Smits; mevrouw Aandewiel en de heer Dommershuijzen 

Afwezig: de heer Mintjes; de heer Blank en de heer Van der Korf 

Verslag: mevrouw Bloemsma 

Gasten: mevrouw Jonker; mevrouw Houwing en de heer Mast.   

 

 

1. Opening 

Mevrouw Dommerholt opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 

 

2. Presentatie meitinker en preventiewerker jeugd. 

De gasten stellen zich voor en vertellen over hun dagelijkse werkzaamheden, waar ze 

tegenaan lopen en hoe ze zaken oplossen. 

 

3. Verslag van 21 april 2016 

Het verslag wordt vastgesteld. 

       

4. Ingekomen en uitgaande stukken 

Deze worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

5. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 Het bestuurlijk overleg is gepland op 25 mei a.s.  

 De voorzitter is naar de algemene ledendag landelijke Wmo-raad geweest in 

Lelystad en doet daarvan kort verslag.  

 

6. Mededelingen van de werkgroepen 

Werkgroep 1 Sociale Samenhang, Leefbaarheid, Jeugd en Ouderen 

 Goede overleggen gehad met Caleidoscoop en jongerenwerkers. Er is een goede 

samenwerking onder elkaar en ze zijn goed op elkaar ingespeeld. In Heerenveen 

is de jeugd open en direct. Zorgen om de caseload van het team maar zij redden 

zich er op dit moment mee. 

 Grote frustraties omtrent samenwerking met gemeente bijvoorbeeld 

veranderende randvoorwaarden van de skatebaan.  

 Er is weinig visie op jeugdbeleid. 

 Bijeenkomst sportaccommodaties bezocht, er waren weinig vertegenwoordigers 

van de sportverenigingen 

 Twee leden hebben vandaag in Diever de bijeenkomst over VN panels bijgewoond. 

Men wil de uitkomsten en ideeën graag bespreken met het dagelijks bestuur. Een 

afspraak zal worden ingepland.  

 

 

Werkgroep 2 Info, Advies en Cliëntondersteuning 

 Communicatieparagraaf cliëntondersteuning…tekstueel aanpassen. 

 Men gaat een bezoek brengen aan Aardema zorg en comfortzorg. 



 

Werkgroep 3 Mantelzorg en Vrijwilligerswerkbeleid.  

 Naar aanleiding van  het vrijwilligersonderzoek, vorige week kennistafel/ 

vrijwilligers vragen om meer uitwisseling. 

 Gesprek gehad met de betrokken beleidsambtenaar over uitvoeringsplan 

eenzaamheid en daar bouwstenen voor aangedragen. 

 

Werkgroep 4/5  Meedoen en Voorzieningen 

 Op maandag 24 oktober contactmiddag cliëntraden van/met zorgverleners. 

 Gesprek gehad met dhr. Odinga van VNN. 

 Men heeft een gesprek gehad bij GGZ cliëntenplatform Friesland. 

 

Werkgroep 6 Werk en Inkomen 

 Tijdens de FSU informatie bijeenkomst waren weinig cliënten aanwezig 

 Eind mei een afspraak met  budgetmaatjes en vrijwilligers Barones. 

 

Ad-hoc werkgroep kwaliteit 

 Geen mededelingen 

 

Ad-hoc werkgroep AZC  

 Geen mededelingen 

 

7. Voordracht nieuwe leden 

 Met alle kandidaten zijn twee gesprekken gevoerd en hieruit worden 5 nieuwe 

leden benoemd. De voorzitter geeft een korte profielschets van de nieuwe leden. 

 Volgende week is er nog een gesprek met nog een nagekomen kandidaat.  

 Begin september tijdens de teambuilding vindt de nieuwe verdeling van de 

werkgroepen plaats. 

 Op 29 augustus staat het informeel afscheid eigen leden gepland en op 30 

augustus om 16.00 uur wordt er informeel afscheid genomen en de nieuwe leden 

geïnstalleerd. Hierbij zijn de wethouders en afdelingshoofden van Wimo en 

samenleving ook aanwezig. 

 Introductiecursus nieuwe leden organiseren. 

 

8a. Advies onafhankelijke cliëntondersteuning 

Tekst vereist nog wat inhoudelijke aanpassing daarna kan het advies per brief naar het 

college. 

 

8b. Advies bestek aanbesteding WMO vervoer 

Advies hernoemen als advies aan plan van eisen met betrekking tot aanbesteding wmo 

vervoer. Advies is akkoord. 

 

9. Toekomst FSU 

Deze is akkoord instemmen FSU toekomstplannen. 

 

10. Financiële rapportage 
HH-toelage deze wacht nog steeds op antwoord op onze brief van januari 2016. 

Welke effecten heeft de eigen bijdrage op de toegang zorg. 

 

11. Rondvraag 

 Mevrouw Cuperus en mevrouw Plantinga zijn 16 juni afwezig.  

 Mevrouw Dommerholt geeft aan dat volgende week woensdagavond omroep Max 

een programma over alzheimer uitzendt. Hierin is de vader van Ellen Akkerman te 

zien. Willy heeft een stukje gefilmd dat ook in de uitzending zit. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 


