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Verslag van de vergadering van de Participatieraad 17 november 2022 

 

Aanwezig: mevr. De Wilde (vz), mevr. Elzinga (vice vz), dhr. Hoekstra (secr.),  

mevr. Jorna, mevr. Bekius, mevr. Veldman-Otter, dhr. Kingma en dhr. Smits,  

Afwezig:    dhr. Roorda, de heer Janssen en mevr. Hullegie  

Verslag:    dhr. Hoekstra 

_______________________________________________________________ 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Ze heet de heer Tuller ook 

welkom en geeft hem het woord voor de presentatie Lokaal Akkoord Jeugd. Dit lokaal 

akkoord is een concreet stuk en dit wordt nog verder uitgewerkt in uitvoeringsplannen. 

De regiovisie jeugdhulp die bij de stukken zat gaat alleen over specialistische jeugdhulp 

en is een zeer algemeen visiedocument. De heer Tuller adviseert ons om wat betreft ons 

advies ons vooral te richten op het Lokaal Akkoord Jeugd en de uitvoeringsplannen die 

daaruit voortvloeien. De voorzitter bedankt de heer Tuller en gaat verder met de agenda. 

 

2. Verslag en actiepuntenlijst van 20 oktober 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 Naar aan leiding van het verslag vraagt de heer Smits naar de afhechting van de 

teambuilding. De voorzitter meldt dat dit nog aan de orde komt. 

 De actielijst wordt kort doorgenomen. Vanuit de werkgroep Jeugd wordt gemeld 

dat zij de volgende nieuwsflits verzorgen over hun bezoek aan KDC Us Greide.  

 De heer Kingma meldt dat de gemeente Heerenveen een noodfonds wil oprichten 

en vraagt om input hierop. 

 Verder hebben we een uitnodiging ontvangen van het wijkmanagement van de 

gemeente voor de bijeenkomst met dorpen en wijken op 22 november. De heer 

Spiekhout en mevrouw Veldman-Otter gaan erheen. 

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken. 

Geen bijzonderheden 

 

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 De voorzitter meldt dat het DB voorstelt om voor de afhechting van de 

teambuilding een avond in januari te organiseren om gezamenlijk te komen tot 

een antwoord op de vraag: wat voor een adviesraad willen wij zijn? De uitkomst 

van deze avond kan dan ook ter sprake komen tijdens het bestuurlijk overleg 

erna. 

 

5. Mededelingen uit de werkgroepen 

Meedoen &Voorzieningen: 

 gemeld wordt dat hulpmiddelen nu verstrekt worden door Medipoint. Deze 

organisatie heeft geen cliëntenpanel en hun enquête gaat niet echt over 

verstrekking van hulpmiddelen, maar over contacten met de meitinkers. De heer 

Engelsma is bereid om aan te schuiven bij een gesprek over Medipoint. 

 

Jeugd:  

 Deze werkgroep heeft de regievisie jeugd besproken en een bezoek gebracht aan 

KDC Us Greide. Dit is een dagbestedingscentrum voor specialistische opvang van 
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groepen van 5 tot 8 personen in de leeftijd 2 tot 18 jaar. De intake gaat via 

Sociaal Domein Friesland.  

 

Ouderen:  

 Deze werkgroep heeft een bijeenkomst op het gemeentehuis gehad met mevrouw 

Benedictus over Welzijn op Recept. Daarbij was ook vertegenwoordiging van het 

Cosbo aanwezig. Het aantal huisartsen dat meewerkt aan Welzijn op Recept wordt 

uitgebreid van 3 naar 5. Eind volgend jaar volgt verdere uitbreiding naar de ander 

huisartsen. Overigens is er een tekort aan huisartsen in Heerenveen wat leidt tot 

opnamestop. 

 

Werk & Inkomen:  

 De heer Kingma meldt dat hij nog een terugkoppeling zou doen aan de 

cliëntenraad van Caparis na het gesprek met mevrouw Slaterus hierover.  

 Verder heeft de werkgroep een tevergeefs bezoek gebracht aan Stavoor, omdat 

mevrouw Van Zwol niet kwam opdagen (agendaprobleem).  

 Wat betreft Welzijn op recept is gesproken met mevrouw Elsinga van de 

gemeente en met mevrouw de Goede van Caleidoscoop. Onze zorg over 

voldoende middelen voor dit project zijn terecht, maar er is voorlopig geen 

probleem en beide partijen zijn goed in gesprek hierover. 

 

6. Presentatie de heer Tuller (zie punt 1) 

 

7. Rondvraag 

 Dhr. Smits meldt dat er een nieuwe ontmoetingsplek in Heerenveen is in het pop-

up point tegenover de Hema. 

 

8. Sluiting 

Onder dankzegging voor de inbreng sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


