
  

Verslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op 

21 februari 2019, gemeentehuis te Heerenveen. 

 

Aanwezig:  mevrouw Dommerholt (vz); mevrouw Plantinga (v-vz); mevrouw Jorna; de 

heer Spiekhout; mevrouw Browne en de heer Wassenaar. 

Afwezig:       mevrouw Gussinklo; de heer Kleinhesselink; mevrouw Aandewiel; de heer 

Kingma; de heer Mintjes; mevrouw Cuperus en de heer Roorda 

Verslag:       mevr. Van Dam (ambt. secr.) 

_______________________________________________________________________ 

 

1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda 

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

deelt mede dat er wegens ziekte diverse afmeldingen zijn. De agenda wordt ongewijzigd 

vastgesteld.  

2. Concept-verslag 17 januari 2019   

 Het verslag wordt vastgesteld en de actielijst wordt bijgewerkt.  

3. Ingekomen en uitgaande stukken           

De ingekomen en uitgaande stukken worden voor kennisgeving aangenomen.   

4. Mededelingen dagelijks bestuur  

 

 Een afvaardiging van de Participatieraad was vertegenwoordigd op de bijeenkomst 

‘Doorontwikkeling van het sociaal domein’ van 24 januari jl. welke door de griffie 

was georganiseerd en waarbij ook de commissieleden saza aanwezig waren. De 

input wordt gebruikt voor het integrale beleidsplan.  

 Het DB heeft overleg gehad met het hoofd van de afdeling Maatschappelijke 

Ontwikkeling en de beleidsadviseur Wmo. We zijn nader geïnformeerd over de 

interne reorganisatie. De taken van mevrouw Hol zullen na 10 maart tijdelijk 

worden waargenomen door de gemeentesecretaris en de procedure voor het 

werven van een nieuw hoofd wordt opgestart. De Beleidsagenda, welke leidend is 

voor de werkzaamheden van de Participatieraad, is nog niet gereed. Zodra ook de 

andere afdelingen binnen de gemeente de Beleidsagenda gereed hebben zal dit 

aan de directie worden voorgelegd. Daarna zal het college de Beleidsagenda 

vaststellen. Criteria hiervoor zijn onder meer wettelijk verplichtingen en het 

collegeakkoord. De verwachting is dat in maart de definitieve agenda bekend is.  

 De Expertmeeting van het Fries Sociaal Planbureau inzake de presentatie van de 

1e fase van het onderzoek naar de beleidsparticipatie binnen het sociaal domein is 



bezocht. Een zeer interessante bijeenkomst met een grote opkomst. 22 mei is een 

vervolgbijeenkomst.  

 Op 1 april aanstaande organiseren Zorgbelang Fryslân, Groningen, Overijssel en 

Drenthe een netwerkbijeenkomst met als onderwerp Democratisch burgerschap. 

Een interactieve bijeenkomst over mogelijkheden en onmogelijkheden van 

Burgerparticipatie in Noord-Nederland.  

5. Mededelingen werkgroepen. 

Jeugd: 

 Er zal een vervolgafspraak worden gepland met de ambtenaren die gaan over het 

uitvoeringsplan huiselijk geweld.  

 De werkgroep bereidt een ongevraagd advies inzake het convenant specialistische 

hulp voor. 

Ouderen: 

 De werkgroep leden hebben een gesprek gehad met de mantelzorgcoördinator 

van Caleidoscoop. Een zeer plezierig en open gesprek. Binnenkort komt het 

evaluatierapport waarbij ook het onderwijs betrokken wordt. Er is een grote groep 

jonge mantelzorgers (vanaf 10 jaar).  

 Verder is men bezig met de jaarplanning, het jaarverslag en werkbezoeken.  

Meedoen en voorzieningen: 

 De werkgroep is in gesprek geweest met Zorgbelang, dit naar aanleiding van een 

klacht. 

 Verder heeft men zich voorbereid op de teambuilding van 1 maart a.s.  

Werk en Inkomen: 

 De werkgroep heeft het jaarverslag 2018 gereed en ingeleverd. 

 Een afvaardiging is op bezoek geweest bij ziekenhuis Tjongerschans. De 

werkgroep gaat zich verder verdiepen in het thema ‘mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt’. Hoe werkt dit in de praktijk? Zo zullen nog een aantal grote 

bedrijven binnen de gemeente worden bezocht. Een aantal afspraken hiervoor zijn 

al gepland.   

6. Mededelingen wijkduo’s: 

Er worden diverse mededelingen door de duo’s gedaan. Zo zal  binnenkort de 

vergadering van het Wijkplatform Skoatterwâld worden bezocht. Ook wordt de 

kwetsbaarheid van de wijkraden, plaatselijke belangen genoemd wanneer door ziekte 

mensen wegvallen. Hierdoor kan de continuïteit in het geding komen.  

7. Conceptadvies Lokaal LHBTIQ+ emancipatiebeleid 2019-2022     

De leden stemmen in met een positief advies op het emancipatiebeleid ‘Iedereen doet 

ertoe in de gemeente Heerenveen’. De verschillende werkgroepen geven aan het 

belangrijk te vinden dat hier op scholen aandacht aan wordt gegeven. We gaan ervan uit 

dat we in een inclusieve maatschappij leven waar voor iedereen een plek is. Het blijkt 

echter nodig te zijn om aandacht te blijven vragen voor de participatie van mensen met 



seksuele en genderdiversiteit. Het advies zal aan het college van burgemeester en 

wethouders worden verstuurd.                                                                 

8. Conceptprogramma teambuilding 1 maart 2019 

De leden stemmen in met het programma en verheugen zich op de nadere kennismaking 

met de wethouders Zoetendal en Broekhuizen. Hiervoor hebben de verschillende 

werkgroepen vragen voor de wethouders opgesteld. Deze zullen samen met de 

uitnodiging aan de wethouders worden toegestuurd.  

9. Voortgang cliëntencontactbijeenkomst 2019  

Het lag in de bedoeling om dit jaar een cliëntencontactbijeenkomst te organiseren met 

als thema werk en inkomen. Na overleg met de desbetreffende ambtenaren blijkt dat dit 

om diverse redenen lastig wordt. Vanwege de werkbezoeken die afgelegd worden is het 

ook de vraag hoe zinvol het (nog) is om dit soort bijeenkomsten te organiseren. Tijdens 

de teambuilding zal dit verder besproken worden.  

10. Voortgang Fries Netwerk     

Op 6 maart zal er weer een algemeen overleg van het Netwerk adviesraden sociaal 

domein Fryslân zijn en wordt er geëvalueerd. Waar staat het Fries netwerk na één jaar? 

Wat gaat goed en waar heeft men behoefte aan?  De Participatieraad wordt 

vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris.                                                                             

11. Rondvraag 

Mevrouw Jorna zal de volgende vergadering afwezig zijn.  

12. Sluiting 

De voorzitter sluit om 20.45 uur de vergadering en wenst allen wel thuis.  

 


