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Verslag van de vergadering van de Participatieraad 17 maart 2022 

 

Aanwezig:  mevrouw De Wilde (vz); de heer Hoekstra (secr.); de heer Kingma; de 

heer Smits; mevrouw Hullegie; de heer Janssen; mevrouw Speel-Bakker; 

de heer Roorda; de heer Spiekhout en mevrouw Voorzanger  

Afwezig: mevrouw Jorna en mevrouw Elzinga 

Verslag:         mevrouw Van Dam (ambt. secr.) 

 

1.  Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Het zijn 

roerige tijden, de oorlog in Oekraïne, de gemeenteraadsverkiezingen. Mevrouw Speel-

Bakker is met voorkeurstemmen gekozen in de gemeenteraad en dit zal dan ook haar 

laatste vergadering van de Participatieraad zijn. Er zijn twee leden met kennisgeving 

afwezig. De agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Verslag van 17 februari en actielijst 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. De actielijst wordt aangepast. 

 

3. Ingekomen stukken 

 De voorzitter roept de aanwezigen op om aan te sluiten bij de jaarvergaderingen 

van de Plaatselijke Belangen en wijkraden. 

 

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur  

 Binnenkort heeft het DB een kennismaking met de griffier. De kennismaking met 

de nieuwe gemeenteraad en de Participatieraadsleden zal ook aan de orde komen. 

 Aansluitend zal het ambtelijk overleg plaatsvinden. 

 De teambuilding vindt plaats op 29 april van 09.00-15.00 uur in Hof van de 

Koning. De agenda volgt. 

 De voorzitter roept de aanwezigen weer op om zoveel weer thuis te vergaderen 

nu de beperkende maatregelen zijn afgeschaft. 

 Het concept jaarverslag wordt vastgesteld.  

 

5. Mededelingen van de werkgroepen 

 

Werkgroep Meedoen&Voorzieningen 

 De werkgroep heeft kennis gemaakt met de secretaris van de klachtencommissie 

en een maatschappelijk werker die nu onder de Tintengroep vallen. Een fijn en 

goed overleg waarbij ook naar voren kwam dat men nogal te maken heeft met 

wachtlijsten. De klachtencommissie was voorheem ondergebracht bij Stichting 

Maatschappelijk Werk Friesland. 

 De werkgroep heeft input aangeleverd op het advies Wmo preventieplan. 

 

Werkgroep Ouderen 

 De werkgroep heeft een reactie geschreven op het Wmo preventieplan met drie 

speerpunten. 

 Op vrijdag 4 maart hebben de leden Hans Kingma en Nico Smits een bezoek 

gebracht aan de Ouderenmiddag in het Heidemeer hotel. Deze middag met als 
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thema ‘Meedoen in Heerenveen’ werd georganiseerd door het Cosbo, de koepel 

van de gezamenlijke ouderenbonden  OOH, PCOB/ Kmbo en FNV senioren. De 

thema’s die voorbij kwamen waren wonen, zorg en welzijn, digitalisering en welke 

voorzieningen maken het mogelijk om mee te doen in de Heerenveense 

samenleving. Onder leiding van Jan Elzinga van de FNV kwam er een 

onderhoudend gesprek op gang. 

 De werkgroep heeft een gesprek gehad met de leden van het Cosbo. Afgesproken 

is om twee keer per jaar samen te komen. 

 

Werkgroep Jeugd 

 De concept verordening Leerlingenvervoer 2022 zal de werkgroep heeft de 

werkgroep voorbereid. 

 Ook is in de vergadering het Wmo preventieplan aan de orde geweest. 

 

Werkgroep Werk&Inkomen 

 De werkgroep heeft haar jaarverslag vastgesteld. 

 De werkgroep heeft haar aandeel voor het Wmo preventieplan besproken. 

 Naar aanleiding van het advies nieuwe wet inburgering dat de Participatieraad 

heeft gegeven wil de werkgroep graag van de betrokken ambtenaar de stand van 

zaken horen. De reactie volgt. 

 Drie werkbezoeken staan op de planning, onder andere Van Wijnen en Picnic. 

 Een aantal leden hebben een gesprek met een stagiaire vanuit de studie 

bestuurskunde van NHL/Stenden gehad over participatie. 

 In verband met de stijgende energiekosten en de tegemoetkoming van 800 euro 

vanuit het Rijk heeft de werkgroep een overleg gehad met de betrokken 

ambtenaar. Aangegeven is dat de bijstandsgerechtigden automatisch bericht 

krijgen van de gemeente. ZZP’ers en mensen die AOW ontvangen kunnen dit zelf 

bij de gemeente aanvragen.  

 

6. Conceptadvies Verordening Leerlingenvervoer 

De werkgroep Jeugd heeft het conceptadvies voorbereid en geeft een mondelinge 

toelichting. De oude verordening is hiermee geactualiseerd, inhoudelijk is er niet veel 

veranderd. Hierna stelt de Participatieraad het advies vast.  

 

7. Conceptadvies Wmo preventieplan 

Na de presentatie die de leden hebben ontvangen van betrokken ambtenaren in de 

vorige vergadering en na het ontvangen van de bijbehorende stukken hebben alle 

werkgroepen input voor het samen te stellen advies ingeleverd. Monitoring van projecten 

wordt als een belangrijk onderwerp gezien. Na een mondelinge toelichting krijgt de 

secretaris het mandaat om een advies op te stellen.  

 

9. Ledenwerving 

Het Dagelijks Bestuur heeft in haar laatste vergadering besloten om de werving van 

nieuwe leden op te starten. De planning hiervan volgt en de leden worden gevraagd of 

men zitting wil nemen in de selectiecommissie. Ook wordt een oproep gedaan aan de 

leden om vooral in het eigen netwerk te gaan polsen of men belangstelling heeft voor 

een lidmaatschap.  

 

8. Rondvraag en sluiting 

 De heer Spiekhout heeft zijn tweede termijn voor stichting Leergeld in de 

gemeenten Heerenveen en Weststellingwerf geaccepteerd. 

 Mevrouw Speel-Bakker wordt hartelijk bedankt voor haar inzet voor de 

Participatieraad. Zij moet haar lidmaatschap van de Participatieraad beëindigen 

omdat zij raadslid wordt.  

 Hierna sluit de voorzitter de vergadering.  


