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Verslag van de digitale vergadering Participatieraad digitaal gehouden op 20 

mei 2020 

 

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

(secr.); de heer Kleinhesselink; de heer Mintjes; de heer Spiekhout; de heer 

Kingma; de heer Roorda; mevrouw Aandewiel; de heer Smits en de heer 

Wassenaar 

Afwezig: mevrouw Jorna en mevrouw Cuperus   

Verslag:        mevrouw Van Dam (ambt. secr.) 

_______________________________________________________________________ 

 

1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda  

Mevrouw Dommerholt opent de vergadering en heet allen welkom. Een bijzondere manier 

van vergaderen via de digitale weg.  

 

2. Verslag en actiepuntenlijst van 20 februari 2020 

Het verslag is vastgesteld en de actielijst geactualiseerd. 

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken  

De lijst met ingekomen –en uitgaande stukken wordt behandeld. De Participatieraad 

heeft de gemeente een brief gestuurd inzake Inbreng op Bestek van aanbesteding Wmo-

hulpmiddelen. In reactie op het antwoord van de gemeente blijven aandachtspunten de 

reparatie; de communicatie met de cliënt en de klanttevredenheidsonderzoeken. Het 

bestek van aanbesteden gaat in op 1 oktober van dit jaar.  

 

Inzake het Lokaal Eenzaamheidsbeleid 2020-2022 ‘Samen één voor Heerenveen’! wil de 

Participatieraad graag kennis maken met de aanjager eenzaamheid die tevens aanjager 

laaggeletterdheid is. De ambtelijk secretaris zal hierin actie ondernemen. Het is 

inderdaad moeilijk om de vinger achter eenzaamheid te krijgen er kunnen diverse 

oorzaken/redenen zijn. Signaleren is iets voor ons allen. Belangrijk is dat in het beleid 

van de gemeente niet alleen aandacht is voor de ouderen in de samenleving maar dat er 

ook oog is voor de jongeren en alleenstaande moeders. De meitinkers kunnen als het 

niet anders kan weer sporadisch op huisbezoek.    

 

4. Terugblik en vervolg werkwijze Participatieraad tijdens Coronatijd 

Sinds de lock down van kracht is zijn de leden van de Participatieraad niet meer bijeen 

geweest. Na een rondje bij de leden blijkt dat er behoefte is om weer op te starten. De 

werkgroepen komen op afstand weer bij elkaar of vergaderen digitaal. Afgesproken wordt 

dat tijdens deze periode (in ieder geval tot 1 september) de afspraken met de 
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ambtenaren via de mail worden voorbereid en dat er digitaal afspraken kunnen worden 

gemaakt. Na de zomervakantie zullen er kennismakingsgesprekken met de nieuwe 

beleidsadviseurs en beleidsregisseurs worden gemaakt. De werkgroepen kunnen hiervoor 

de ambtelijk secretaris via de mail benaderen.  

 

5. Stand van zaken werving voorzitter en overige leden 

De sollicitatieprocedure voor een nieuwe voorzitter is door de corona stop gezet. Met de 

sollicitanten is afgesproken dat zodra de maatregelen worden versoepeld er weer contact 

met hen wordt opgenomen. De sollicitanten hebben hier alle begrip voor. Dit betekent 

ook dat de werving voor drie nieuwe leden stil is komen te liggen. De voorzitter vraagt of 

de leden akkoord gaan om de ambtstermijn van de te verlengen naar 31 december. De 

leden stemmen hiermee in en ook de aanwezige vertrekkende leden gaan hiermee 

akkoord. De voorzitter zal het afwezige lid hierover telefonisch benaderen.  

 

6. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 In juni heeft het DB een overleg met het hoofd van de afdeling MO over de 

Beleidsagenda. We hopen dat dit tegen die tijd een fysieke bijeenkomst is.  

 Ook staat er nog een Bestuurlijk Overleg gepland en hiervan hopen we dat deze 

tegen die tijd weer live kan zijn.  

 De eerstvolgende vergadering is donderdag 18 juni. Tegen die tijd zal bekeken in 

welke vorm dit mogelijk is.  

 

7. Mededelingen van de werkgroepen  

Omdat de werkgroepen net een beetje zijn opgestart zijn er geen bijzondere 

mededelingen.  

 

8. Mededelingen wijkduo’s 

Geen mededelingen. 

   

9. Concept-Beleidsagenda  

Tijdens het overleg met het hoofd van de afdeling MO Zal deze Concept-Beleidsagenda 

worden doorgenomen en worden beoordeeld wat er dit jaar vanwege de coronatijd nog 

haalbaar is. Zodra hier mee duidelijkheid over is zal deze aangepaste versie worden 

verstuurd aan de leden.   

 

10. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit om 15.10 deze bijzondere vergadering.  

 

 

 

 

 


