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Verslag van de vergadering van de Participatieraad 19 januari 2023 

 

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

mevr. Jorna, mevr. Hullegie, mevr. Veldman-Otter, dhr. Kingma, dhr. 

Smits, dhr. Janssen, dhr. Spiekhout en de heer Roorda. 

Afwezig:    mevr. Bekius  

Verslag:    mevr. Van Dam (ambt. secretaris) 

_______________________________________________________________ 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heer de aanwezigen van harte welkom op de 

eerste vergadering in het nieuwe jaar. Ook is een vertegenwoordigster van st. Leergeld 

aanwezig. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Bekius. Hierna wordt de 

agenda vastgesteld. 

 

2. Verslag en actiepuntenlijst van 17 november 

Het verslag wordt vastgesteld.  

Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat de contactpersonen van de 

werkgroepen elkaar moeten informeren over de afspraken die de verschillende 

werkgroepen met de ambtenaren hebben. Zo kan eventueel een lid van een andere 

werkgroep aansluiten. Afspraken met ambtenaren worden via de ambtelijk secretaris 

gemaakt. 

 

3. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.  

Wat opvalt is dat het Jaarverslag 2021 van de ombudsman van de gemeente verzonden 

is in december 2022.  

 

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur  

• De voorzitter geeft een toelichting op de door haar verstuurde mail van 17 januari 

jl. over het functioneren en de werkwijze van de Participatieraad. Hierna wordt er 

door de leden van gedachten gewisseld. Besloten wordt om tijdens de 

teambuilding een externe partij uit te nodigen om hier verder onderzoek naar te 

doen. 

• In 2024 vertrekken na twee zittingsperioden 3 leden. Om de leden tijdig in te 

werken wordt verzocht om in het voorjaar weer nieuwe leden te gaan werven. Dit 

zal ook op de agenda van de teambuilding komen. 

• Voor wat betreft de woonvisie heeft de heer Hoekstra een gesprek gehad met 

ambtenaren van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. De uitgangspuntennotitie is 

opgesteld en er is een nieuwe projectleider aangesteld. Deze wil graag in gesprek 

met een afvaardiging van de Participatieraad. De groep die dit zal voorbereiden 

bestaat uit Edwin Hoekstra, Gosse Spiekhout, Marian Veldman, Iety Hullegie en de 

voorzitter Marianne de Wilde. De ambtelijk secretaris zal dit gesprek organiseren.   

 

5. Mededelingen van de werkgroepen 

Werkgroep Ouderen 

• Op 13 december heeft de werkgroep gesproken met het VN panel en is het 

Jaarverslag doorgesproken. 
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• Afspraken voor werkbezoeken aan de zorginstellingen het Greidenhuis en Wonen 

bij September (woonvormen voor mensen met dementie) zijn gemaakt. 

• Er zijn twee leden naar het dementienetwerkoverleg van 17 januari geweest. Dit 

overleg wordt georganiseerd door de gemeente waarbij heel veel partners binnen 

de gemeente aansluiten. Een nieuw initiatief vanuit de gemeente is dat men 

probeert om welzijnszorg op te zetten.  

• Ook wordt geprobeerd om een digitaal platform te ontwikkelen waarbij inzichtelijk 

wordt wat er zoal aan voorzieningen is in de gemeente. Het Odensehuis maakt 

hier onderdeel van uit. Overigens heeft het Odensehuis over het algemeen weinig 

bezoekers. He is een algemene voorziening waar mantelzorgers en 

dementerenden zo naar toe kunnen. 

• Het Jaarplan 2023 is doorgenomen en zal worden aangeleverd. 

• Er wordt deelgenomen aan het overleg Welzijn op recept. De eerstvolgende 

bijeenkomst is 14 maart.  

 

Werkgroep Werk&Inkomen 

• De werkgroep heeft in het voorjaar weer een gesprek met de ambtenaren om bij 

te praten. 

• Er is gesproken binnen de werkgroep over het Noodfonds. Een goed initiatief van 

de gemeente dat aansluit bij de actualiteit. 

• Het Budgetloket waarin diverse organisaties participeren vindt men een goed 

initiatief. De werkgroep verwijst ook naar de Nieuwsflits van februari. 

 

Werkgroep Jeugd  

• De werkgroep heeft een update gehad over het Lokaal Akkoord transformatie 

Jeugd. Het proces wordt ingedikt. 

• Er is gesproken over het JIDS! preventieve vorm van het jongerenwerk en 

maatschappelijk werk. De term staat voor Jongeren In De School. 

• Een vertegenwoordiging heeft binnenkort een afspraak met de aanjager 

jongerenparticipatie. Dit is een voorbespreking voor het overleg dat zij heeft en 

waarbij de werkgroep aansluit met het jeugdteam van Zorgbelang.  

• Er is een bezoek gebracht aan de beschermde woonvorm Friesland begeleid 

wonen. Voor de doelgroep is het lastig om structuur te houden in de dag en zaken 

als huishouden en geldzaken op orde te hebben of het kan zijn dat het door een 

stoornis of beperking niet lukt om zelfstandig te wonen. Men biedt voor deze 

doelgroep een aantal mogelijkheden om zorg te ontvangen. De opvang gaf aan 

goed in contact te staan met de Meitinkers van de gemeente.  

• Het Jaarverslag is bijna klaar en het Jaarplan wordt aan gewerkt.  

 

Werkgroep Meedoen&Voorzieningen 

• De werkgroep sluit aan bij de werkbezoeken aan het Greidenhuis en Wonen bij 

september van de werkgroep ouderen. 

• Binnenkort heeft de werkgroep de afspraak met de gemeente over Medipoint. De 

eerdere afspraak is door omstandigheden niet doorgegaan.  

• Regioplan Heerenveen 1.0 ontstond in 2015. Wat begon met losse 

samenwerkingsprojecten is inmiddels uitgegroeid tot een stevige regionale 

samenwerking. Ziekenhuis, ouderenzorg, thuiszorg, huisartsen, gemeenten, 

welzijn, zorgverzekeraar, patiënten en inwoners: iedereen doet mee. Onlangs 

verscheen Regioplan Heerenveen 10.0, waarin data een belangrijke rol spelen. 

Huisarts Karin Groeneveld en programmamanager Eileen van Ligten vertellen hoe 

de samenwerking professionaliseerde. “Data maken concreet waar we het over 

hebben.” De programmamanager zal worden uitgenodigd in de plenaire 

vergadering om hier meer over te vertellen. 
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6. Teambuilding 

Er zal een datumprikker worden uitgestuurd en het verzoek is om deze zo snel mogelijk 

in te vullen en er een datum gepland kan worden. De voorbereiding neemt het Dagelijks 

Bestuur op zich en er zal een externe worden uitgenodigd. 

 

7. Vergaderdata 2023 

De aanwezigen gaan akkoord met de voorgestelde data.  

 

8. Nieuwsflits  

Werkgroep Meedoen&Voorzieningen zal de bijdrage leveren voor de Nieuwsflits van 

maar.  

 

9. Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt en hierna sluit de voorzitter om 20.55 

uur onder dankzegging voor de inbreng de vergadering en wenst allen wel thuis.  

 

 

 

   

 

         
-vastgesteld in vergadering 16 februari 2023- 


