
 

 
 

Verslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op 

18 mei 2017 

 

Aanwezig: mevrouw Dommerholt (vz); mevrouw Plantinga(vice-vz); de heer 

Kleinhesselink; mevrouw Aandewiel; de heer Roorda; de heer Mintjes; de heer De Jong; 

mevrouw Jorna;  de heer Sixma, mevrouw Van Boetzelaer en de heer Spiekhout en 

mevrouw Van de Belt (verslag). 

Afwezig: de heer Blank (secretaris); de heer Van der Wal en mevrouw Cuperus. 

 

1. Opening en mededelingen 

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

 

2. Verslag en actiepunten van 20 april 2017  

De actiepunten worden doorgenomen. 

Het verslag wordt goedgekeurd.  

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

Deze worden voor kennisgeving aangenomen.  De reactie van het college op de WMO 

verordening met betrekking tot de Eigen Bijdrage wordt door werkgroep 4/5 in de 

toekomst verder opgepakt. Aanpassen Participatie- en Afstemmingsverordening wordt 

volgende vergadering geagendeerd. 

 

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur heeft over een aantal zaken informatie ingewonnen: 

 Er is geen nieuw plan van aanpak Kwaliteit. De eerste resultaten van het 

tevredenheidsonderzoek worden in het najaar verwacht. Als er ontwikkelingen zijn 

dan wordt mevrouw Roelofs in het najaar uitgenodigd om een presentatie te 

geven in de vergadering. Het Dagelijks Bestuur zal dit nog even bekijken. 

Over de stand van zaken betrefende de onafhankelijke klachtenregeling. De folder 

is bijna zover om ruim verspreid te worden.  

 Jochem Sloothaak heeft bericht dat het 1e concept van het onderzoek door de 

Rekenkamer in juni wordt aangeboden aan de gemeente. 

 De dialoogtafels die gehouden zijn in juni 2016 in het kader van de contracten 

met de zorgaanbieders wordt in het najaar opgepakt. De bijeenkomst wordt 

afgewacht. 

 De koepel adviesraden Sociaal Domein ontvangen waarschijnlijk geen subsidie 

meer. Er wordt afgewacht hoe het Provinciaal overleg zich ontwikkelt. 

 

5. Mededelingen van de werkgroepen 

 

Werkgroep 1 Sociale samenhang, Leefbaarheid, Jeugd en Ouderen 

 Er heeft een gesprek met Accolade plaatsgevonden. Werkgroep 1 ontvangt een 

uitnodiging voor een overleg met Accolade. 

 Niemand van werkgroep 1 is aanwezig geweest bij het overleg Woonvisie. De 

uitnodiging is 1 week voor het overleg ontvangen. 

 Er is een bezoek gebracht aan Stichting in oprichting: Boarn foarút. 

 Nog geen contact met Marokkaanse islamitische vereniging. 



 

Werkgroep 2 Info, Advies en Cliëntenondersteuning 

 Werkgroep 2 heeft besproken welke bezoeken ze willen ondernemen o.a. MEE en 

HeerenveenHelpt! 

 Er zijn evaluatiegesprekken gevoerd met de Meitinkers. 

 

Werkgroep 3 Mantelzorg en Vrijwilligersbeleid. 

 Gaat Diana Elzinga contacten over Respijtzorg Mantelzorgers. 
 

Werkgroep 4/5 Meedoen en Voorzieningen 

 Er is signaal ontvangen over beschermd wonen in de Schoolstraat. Hier wordt in 

een volgende werkgroepvergadering over  gesproken. 

 Een delegatie van werkgroep 4/5 is naar de opening It Wolwêzen in de Knipe 

geweest. 

 Een delegatie van werkgroep 4/5 is naar de opening van het nieuwe gebouw van 

Aanzet geweest, voor de zomer volgt een afspraak  met de nieuwe directeur 

mevrouw T. Huisman. 

 

Werkgroep 6 Werk en Inkomen 

 Heeft nagedacht over de werkbezoeken. 

 Heeft het advies beleidsregels WMO 2017 voorbereid. 

 Gaat een bezoek brengen aan het project Mindup / Caparis 

 

6. Advies participatie- en afstemmingsverordening 

Een advies wordt verzonden. 
 

7. Advies beleidsregels wmo 2017 

Een advies wordt verzonden. 

 

8. Huishoudelijk reglement participatieraad 

Het reglement wordt vastgesteld op 18 mei 2017. 

Het reglement wordt naar het college gestuurd ter goedkeuring. 

 

9. Communicatieplan Participatieraad 

Aangevuld t.o.v. 2016: Facebook, speciaal mailsysteem en nieuwe functies website. 
 

10. Rondvraag en sluiting 

 Er is op 18 mei een mail ontvangen over de opheffing jeugdpsychiatrie: 

werkgroep 4/5 gaat hiermee aan de slag.  

 De wijkmanager de heer M. Jense is al langdurig ziek. Is hier vervanging voor? 

Mevrouw van de Belt zoekt dit uit. 

 In de maanden juli en augustus zijn er geen vergaderingen. 

Er wordt een vakantieplanning gemaakt om inzichtelijk te maken of er bij 

eventuele spoedvragen een vergadering belegd kan worden. 

 De voorzitter sluit om 21.05 uur de vergadering. 
 


