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Verslag van de vergadering van de Participatieraad 18 juni 2022 

 

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

Jorna; de heer Janssen; de heer Spiekhout; de heer Roorda en mevrouw 

Hullegie 

Afwezig: mevrouw Elzinga (vice-vz) en de heer Kingma  

Verslag:        de heer Hoekstra 

_______________________________________________________________ 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. De heer Lagas zal 

een presentatie verzorgen over de concept woonvisie van de gemeente.  

 

2. Presentatie concept Woonvisie gemeente Heerenveen 

De heer Lagas gaat de presentatie van de concept Woonvisie van de gemeente 

Heerenveen verzorgen. Op het laatste moment is dit een digitale presentatie geworden. 

De leden krijgen naderhand de presentatie toegestuurd. Een belangrijk thema in het 

raadsakkoord is wonen en zorg. De heer Lagas wil graag input over de thema’s: 

 Langer thuis wonen (dit kan ook betekenen dat je niet in je eigen huis woont 

maar doorstroomt naar een andere woning die geschikter is). 

 Leefbaarheid 

 Veiligheid – overlast  

 Wat vinden jullie belangrijk op dit moment 

 Doorkijk naar de komende 5 – 10 jaar 

 

Zoals het nu lijkt moet de woonzorgvisie in Q3 van 2023 gereed zijn en zal dan 

onderdeel gaan uitmaken van de woonvisie. De Participatieraad zal input leveren voor 

het onderdeel wonen en zorg. De werkgroepen zullen dit voor 1 september aanleveren 

zodat dit in de plenaire vergadering van september kan worden behandeld. De heer 

Lagas heeft toegezegd dat de Participatieraad meegenomen wordt in het concept. Als het 

volgens plan verloopt zal de gemeenteraad de woonvisie in november behandelen.  

 

3. Verslag en actiepuntenlijst van 19 mei 2022 

Het verslag is goedgekeurd en de actiepuntenlijst behandeld.  

Mevrouw Hullegie zal de bijeenkomst welzijn op recept op 30 juni bezoeken en op 24 juni 

deelnemen aan de digitale Pouwer Zorginnovatiebijeenkomsten.  

 

4. Ingekomen en uitgaande stukken 

Deze worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

5. Mededelingen Dagelijks Bestuur    

Verzoek aan de werkgroepen is om input aan te leveren voor de speerpunten uit de 

teambuilding. De thema’s armoede, wonen en zorg. 
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6. Mededelingen van de werkgroepen 

 

Meedoen&Voorzieningen 

 De werkgroep heeft een bezoek gebracht aan het Odensehuis aan de Weegbree in 

Heerenveen. Odensehuis Heerenveen wil een bijdrage leveren aan de verbetering 

van de maatschappelijke positie van mensen met dementie. Men wil de 

eigenwaarde en waardigheid van mensen met dementie vergroten met als doel 

een dementie vriendelijke samenleving 

 

Ouderen: 

 De werkgroep heeft geen mededelingen.  

 

Jeugd: 

 De heer Spiekhout gaat als afgevaardigde naar de bijeenkomst Transformatie 

Jeugdbeleid van 18 juni welke door de gemeente wordt georganiseerd. De 

gemeente wil meer samenwerking afdwingen om goedkoper en beter te werken in 

de jeugdzorg. De Participatieraad mag meepraten op de bijeenkomsten waarin de 

gemeenteraad en deskundigen aanwezig zijn. De heer Spiekhout heeft een pitch 

voorbereid en deelt deze met de overige leden. In een volgende plenaire 

vergadering willen we graag de heer Tuller uitnodigen voor een bijpraatsessie. 

 

Werk&Inkomen: 

 De regiegroep armoede is verplaatst. In de eerstvolgende vergadering komen 

daar de hoge energiekosten aan de orde. Naar aanleiding van een vraag van de 

heer Smits wordt meegedeeld dat daar geen nieuw beleid voor is.  

 

7. Indeling werkgroepen 

Het verzoek aan de leden is om aan te geven of men nog in de goede werkgroep zit of 

dat men wil wisselen. In de vergadering van september zal een nieuwe indeling worden 

gemaakt.  

 

8. Format informatiemail – flyer 

De heer Hoekstra zal een opzet sturen aan de leden. Graag reageren via een reply op 

deze mail.  

 

9. Rondvraag 

De heer Spiekhout wil graag een bevestiging op de uitnodiging die hij heeft gestuurd.  

 

10. Sluiting 

Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis en een goede 

zomer.  

 


