
 

Verslag van de vergadering van de Participatieraad van 17 juni 2021 

 

Aanwezig:  de heer P.H.M. Oosterhagen (vz)); mevrouw Plantinga (vice vz); de heer 

Hoekstra (secr.); de heer Wassenaar; de heer Kingma; de heer Smits;  

mevrouw Speel-Bakker; de heer Spiekhout; mevrouw Hullegie; mevrouw 

Aandewiel; mevrouw Jorna en de heer Janssen (digitaal) 

Afwezig: mevrouw Voorzanger; mevrouw Elzinga en de heer Roorda 

Verslag:        mevrouw Van Dam (ambt. secr.) 

_______________________________________________________________________ 

 

1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda  

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom tijdens deze fysieke 

vergadering. De heer Roorda en de dames Elzinga en Voorzanger zijn verhinderd. De 

agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Verslag en actiepuntenlijst van 20 mei 2021  

Het verslag wordt vastgesteld en de actiepuntenlijst bijgewerkt.  

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken  

De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.  

 

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 De voorzitter heeft de leden via de mail op de hoogte gebracht van zijn besluit om 

met ingang van 1 juli zijn voorzitterschap vroegtijdig te beëindigen. In het kort ligt 

de voorzitter zijn besluit toe. Feit is nu dat er overgegaan moet worden tot het 

instellen van een sollicitatiecommissie en de wervingsprocedure op te starten. De 

vicevoorzitter Renie Plantinga zal het voorzitterschap tijdelijk overnemen. Tijdens 

de teambuilding zal een nieuwe vicevoorzitter worden gekozen zodat deze vanaf 

dat moment ingewerkt kan worden. Dit omdat de tweede termijn van mevrouw 

Plantinga eind 2021 eindigt.  

De leden geven de sollicitatiecommissie het mandaat om tot actie over te gaan. In 

de commissie zitten de heren Hoekstra (contactpersoon), Kingma en Janssen en 

mevrouw Hullegie. In de klankbordgroep nemen nog zitting de dames Jorna en 

Speel en de heer Smits. We hopen dat de nieuwe voorzitter met ingang van 1 

november benoemd kan worden.  

 Tijdens de teambuilding op 2 september zullen verschillende onderwerpen aan de 

orde komen waaronder het thema bestuurlijke besluitvorming. Na afloop zal er op 

informele wijze afscheid worden genomen van de oud-leden. De locatie zal nog 

bekend gemaakt worden. 



 Vanwege afwezigheid van het hoofd van de afdeling MO heeft dit overleg 

plaatsgevonden met mevrouw Dawson en de heer Engelsma, strategisch 

beleidsadviseurs van het team Beleid & Regie. Een plezierig en constructief gesprek 

waarbij verschillende onderwerpen, waaronder de gevolgen van de coronaperiode, 

de revue passeerden. Het lijkt er op dat dit tot dusver niet heeft geleid tot extra 

werkloosheid binnen de gemeente Heerenveen. Wel is de problematiek van de jeugd 

ernstiger dan voor de coronacrisis, dit wordt ook bij Veilig Thuis geconstateerd. De 

transformatie en de ombuigingen binnen de gemeente zijn uitvoerig besproken. Op 

8 juli zal de gemeenteraad een besluit nemen.  

 De geactualiseerde Beleidsagenda 2021 zal zo spoedig mogelijk worden 

toegezonden.  

 Het bestuurlijk overleg van 24 juni is wegens omstandigheden verplaatst. 

 Vrijdag 18 juni hebben twee leden van het DB een sessie met de 

rekenkamercommissie dat gaat over de bejegening van de cliënten naar aanleiding 

van de bijstandsaffaire. 

 

5. Mededelingen van de werkgroepen  

Meedoen en Voorzieningen 

 Er is een afspraak gepland met het bestuur van HiT!/VN panel Heerenveen. 

Werkgroep ouderen zal hierbij aansluiten. 

 Het Jaarverslag van de klachtencommissie dient als input voor het gesprek met 

een vertegenwoordigster van de klachtencommissie. 

 De werkgroep zal met mevrouw Haanstra contact zoeken over de onafhankelijke 

cliëntondersteuning. De heer Smits en mevrouw Speel-Bakker hebben een digitale 

informatie bijeenkomst van Mee Noord mee gemaakt, waarin naar voren kwam 

dat de gemeente Heerenveen geen contract meer heeft met Mee Friesland voor de 

OCO inzet. Onafhankelijke cliënt ondersteuning kan worden aangevraagd bij het 

Maatschappelijk Werk. 

 Ook zal de werkgroep zich gaan verdiepen in het abonnementstarief van de Wmo, 

mede hierdoor stijgen in vrijwel alle gemeenten in Nederland de kosten van de 

Wmo. 

 De werkgroep zal de interne structuur veranderen en taken anders verdelen. 

 

 

Ouderen 

 De werkgroep heeft maandag 21 juni een afspraak met twee ambtenaren over de 

woonvisie en de stand van zaken met betrekking tot Soarch foar thùs. 

 

Werk&Inkomen  

 De werkgroep heeft geen inhoudelijke agendapunten behandeld maar heeft 

teruggekeken op afgelopen jaar en vooruitgekeken op komend jaar. 

 

Jeugd  

 Vanwege het vroegtijdig beëindigen van de termijn van mevrouw Aandewiel per 1 

juli zal mevrouw Elzinga de nieuwe contactpersoon zijn. De heer Janssen zal haar 

indien nodig vervangen. 

 Een vertegenwoordiging van de werkgroep heeft een gesprek gehad met mevrouw 

Dawson en de heer Hofstede welke laatste een toelichting gaf op de nieuwe vorm 

van het cliëntervaringsonderzoek van Jeugd. Het conceptadvies zal worden 

voorbereid voor de plenaire vergadering van september. 



 De geheimhoudingsplicht van de leden van de Participatieraad wordt nog even 

algemeen gedeeld met de aanwezigen. 

 De ombuigingen van de gemeente Heerenveen die men voorziet voor het sociaal 

domein en dan met name het jeugdbeleid zal nauwlettend worden gevolgd. 

 

Ad-hoc Werkgroep Privacy 

 Helaas is de afspraak die gepland stond geannuleerd. Geprobeerd wordt om voor 

de zomervakantie een nieuwe afspraak in te plannen. De werkgroep wil graag in 

gesprek met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente.  

 

6. Mededelingen van de wijkduo’s 

Geen mededelingen alleen dat men door de vele buurt- en wijkkrantjes redelijk zicht krijgt 

op wat er speelt in de wijken en dorpen van de gemeente. 

 

7. Interactieve nieuwsflits 

In aansluiting op de vorige vergadering heeft de werkgroep zich verder verdiept in de 

interactieve Nieuwsflits en website. Naar aanleiding van de PowerPoint presentatie laten 

de leden zich verder informeren en ontstaat er een dynamisch gesprek. Besloten wordt dat 

de werkgroep het plan verder gaat uitwerken. De presentatie zal aan de leden worden 

doorgestuurd.  

 

8. Rondvraag 

Mevrouw Hullegie deelt mee dat ze deelgenomen heeft aan een online meeting van de 

Koepel Adviesraden over het thema ‘Contact met de achterban’ en dat ze nog gaat 

deelnemen aan een workshop van Pouwer over ouderen en financiën.  

 

9. Sluiting en afscheid 

Mevrouw Aandewiel wordt tijdens deze, voor haar laatste vergadering, op informele wijze 

bedankt voor haar inzet van zeven en een half jaar. Op 2 september zal hier langer bij 

stil worden gestaan. Dit is ook het moment dat er van de leden die in 2020 zijn gestopt 

afscheid wordt genomen. 

Ook is dit de laatste vergadering van de voorzitter, de heer Oosterhagen wordt bedankt 

zijn inzet.  

 

Hierna sluit de voorzitter om 21.20 uur de vergadering.  

 

 


