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Verslag van de vergadering van de Participatieraad 19 mei 2022 

 

Aanwezig:  mevrouw De Wilde (vz); mevrouw Elzinga (vice-vz) de heer Hoekstra 

(secr.); de heer Smits; mevrouw Jorna; de heer Kingma; de heer 

Spiekhout; de heer Roorda en mevrouw Hullegie 

Afwezig: de heer Janssen  

Verslag:         mevrouw Van Dam (ambt. secr.) 

_______________________________________________________________ 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

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

 

2. Verslag en actiepuntenlijst van 21 april 2022 

Het verslag is goedgekeurd en de actiepuntenlijst behandeld. Naar aanleiding hiervan 

wordt opgemerkt dat de Fries Netwerk Adviesraden Sociaal Domein niet meer bestaat. 

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

De heer Smits is aanwezig geweest bij de bijeenkomst van Seker&Sûn. Veel aanwezigen 

en ook was er een vertegenwoordiger van gezondheidsplein Noord. Deze gaf aan dat er 

1560 vacatures in de zorg zijn, ook ziet men een afname in de zorg-opleiding. In het 

middagprogramma ging het over toekomstbestendige zorg in Fryslân. 

Er is nog geen reactie van het college op het advies Wmo-preventieplan.  

 

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur    

Het Bestuurlijk Overleg heeft plaatsgevonden op 10 mei jl. diverse onderwerpen 

passeerden de revue: 

 Er komen 5 wethouders en Groen Links is aan het college toegevoegd. Hoe de 

verdeling er uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend. 

 De financiële taakstelling is nog niet gehaald, dit heeft te maken met de 

huishoudelijke hulp.  

 Uit de aanbevelingen van het onderzoek naar de bejegening en terugvorderingen 

en boetes zal de Participatieraad betrokken worden bij de uitvoering van de 

communicatie en informatie. 

 De voorzitter heeft aangegeven dat uit de teambuilding naar voren is gekomen 

dat we de rol en vorm van de Participatieraad meer inhoud willen geven. Meer 

invulling willen geven aan het perspectief van de inwoner.  

 Stand van zaken over de vacatures. 

 Overleg met de griffie gehad en afgesproken dat er in het najaar kennis wordt 

gemaakt met de commissie SaZa.  

 

5. Mededelingen van de werkgroepen 

 

Meedoen&Voorzieningen 

 De werkgroep heeft het werkplan geactualiseerd en de eerste aandacht gaat uit 

naar de dagbestedingen.  

 Ook wil men signalen ophalen hoe de ervaringen zijn met het wmo vervoer nu de 

eigen bijdrage is ingevoerd en de herindicatie van de huishoudelijke hulp.  

 De werkgroep volgt het proces van Beschermd Wonen dat in 2023 naar de 

gemeente overgaat.  
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Ouderen: 

 Fidesta is een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie en er is 

dagbesteding voor mensen uit de wijk. De werkgroep heeft op 15 maart een 

werkbezoek gebracht.  

 De werkgroep heeft ook de speerpunten voor dit jaar besproken en diverse 

afspraken in de planning. 

 Men gaat bezig met een inwerkplan voor de nieuwe leden. 

 Een vertegenwoordiger is aanwezig geweest bij een digitale meeting van Iederin. 

Veel aanwezigen vanuit cliëntenraden en wethouders vanuit diverse gemeenten. 

Mevrouw Hullegie heeft verteld over ‘Welzijn op recept’.  

 

Jeugd: 

 Twee leden zijn aanwezig geweest bij de digitale sessie ter voorbereiding op de 

sessie luistervinken op 21 mei van het lokaal transformatieakkoord jeugd. Het 

verslag van de bijeenkomst met de raad gaat ook ter informatie naar de 

luistervinken. De opzet is te komen tot een jeugdzorg die toekomstbestendig is en 

daarmee houdbaar en betaalbaar. Er zullen keuzes en afwegingen gemaakt 

moeten worden. 18 juni is een vervolgbijeenkomst.  

 Naar aanleiding van het plannen van een werkbezoek komt naar voren dat men 

graag een format wil zodat de tegenpartij via de mail weet wie en waarom men 

graag een bezoek wil brengen. Afgesproken wordt dit in het DB overleg te 

behandelen. 

 

Werk&Inkomen: 

 Naar aanleiding van de teambuilding heeft de werkgroep gekeken hoe en welke 

thema’s voorbereid kunnen worden waar alle werkgroepen dan mee aan de slag 

kunnen. 

 De nieuwe wet inburgering blijft de aandacht houden.  

 

6. Stand van zaken ledenwerving 

De sollicitatiecommissie doet verslag van de wevingsprocedure. Er zijn vier gesprekken 

gevoerd en er worden twee sollicitanten voorgedragen aan het college van burgemeester 

en wethouders.   

 

7. Evaluatie – teambuilding  

Na een toelichting door de voorzitter en een korte discussie komen we tot de conclusie 

dat we de volgende thema’s gaan oppakken: 

 Armoede en 

 Wonen en zorg 

De werkgroepen zetten deze thema’s op de agenda en gaan nadenken hoe hier invulling 

aan te geven. In de vergadering van september zal dit op de agenda staan.  

 

8. Rondvraag 

De heer Roorda zal in samenspraak met de heer Sixma van de Doarpskeamer Akkrum 

een werkbezoek organiseren.  

 

9. Sluiting 

Hierna sluit de voorzitter om 21.20 uur de vergadering en wenst allen wel thuis.  

   

 

 

 


