
 
 

Verslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op 

22 juni 2017 in kamer 13 van het gemeentehuis te Heerenveen. 

 

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

heer Kleinhesselink; mevrouw Van Boetzelaer; de heer Roorda; de heer Mintjes; 

mevrouw Aandewiel; de heer Van der Wal; de heer Spiekhout; mevrouw Jorna en de 

heer De Jong. 

Afwezig: mevrouw Cuperus en de heer Sixma 

Verslag: mevrouw Van Dam 

   

 

 

1. Opening 

Mevrouw Dommerholt opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op 

de laatste vergadering voor de zomervakantie.  

 

2. Verslag en actiepunten van 18 mei 2017  

De actiepunten worden doorgenomen en afgehandeld. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

 Er is een goede reactie van het college op het advies van de Participatieraad 

inzake de Privacy gekomen. Positief dat men overal mee aan de slag gaat. 

Aandachtspunt is wel hoe de betrouwbaarheid van een de ambtenaar te 

waarborgen is.  

 De 1e rapportage van het onderzoek Meitinkers ziet er goed uit. Er was een grote 

respons op de enquête. Volgende keer komt het onderzoek naar de jeugd erbij. 

 

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 De seizoenstart zal zijn op de eerstvolgende voltallige vergadering van 21 

september op een nog nader te bepalen locatie. 

 De voorzitter is naar de vergadering van de Fsu geweest waarin deze organisatie 

werd opgeheven. In september zal meer duidelijk zijn hoe een en ander wordt 

overgedragen.  

 Komende week heeft het DB een bestuurlijk overleg en een overleg met de 

afdelingshoofden. 

 De stichting HIT zal, mits de agenda dat toelaat, voor de eerstkomende plenaire 

vergadering worden uitgenodigd om hun plannen toe te lichten. Dit ook in het 

kader van de Week van de Toegankelijkheid.  

 

5. Mededelingen van de werkgroepen 

 

Werkgroep 1 Sociale samenhang, Leefbaarheid, Jeugd en Ouderen 

 Men is op bezoek geweest bij woningcorporatie Accolade. Je zou verwachten dat 

de vraag naar ouderenwoningen toeneemt maar in de praktijk blijkt dit niet het 

geval te zijn. Er is meer vraag naar gezinswoningen. De wachttijden zijn 

gemiddeld één jaar. Een wens van Accolade is om specifieke doelgroepen meer te 

spreiden tussen de buurten waarin ook koopwoningen zijn.    



 

Werkgroep 2 Info, Advies en Cliëntenondersteuning 

 Afspraak MEE is verplaatst naar september. 

 Binnenkort is er een afspraak met mevrouw Elzinga over HeerenveenHelpt! 

 Er is een gesprek geweest met de coördinator van de Meitinkers mevrouw 

Woudwijk. Een boeiend gesprek met veel informatie.  

 De werkgroep is bezig met een plan wat ten doel heeft om dichter bij onze 

doelgroepen te komen. Terugkoppeling is waarschijnlijk in de eerstvolgende 

vergadering.   

 

Werkgroep 3 Mantelzorg en Vrijwilligersbeleid 

 Er is een vertegenwoordiger naar de bijeenkomst Mantelzorg, georganiseerd door 

Zorgbelang, in Sneek geweest. De enquête die de gemeente Sûdwest Fryslân 

gebruikt wordt nog toegestuurd. Er is daar een stimuleringsfonds voor 

mantelzorgers, de bijdrage van de gemeente is € 1,- per inwoner.   

 Het plan “soarch foar elkoar” zal op korte termijn met de heer Bos van de 

gemeente worden besproken. 
 

Werkgroep 4/5 Meedoen en Voorzieningen  

 Een afvaardiging is naar de bijeenkomst van Zorgbelang geweest waarin het 

thema Ervaringsdeskundige centraal stond. Helaas waren van heel Noord 

Nederland maar 5 gemeenten vertegenwoordigd. Tendens van de bijeenkomst 

was dat alleen maar ervaringsdeskundigen of professionals in de adviesraden 

ingezet kunnen worden. Hoe kan je de deskundigheid stimuleren? Uit onderzoek 

bleek dat de adviesraden dat allemaal wel goed hebben georganiseerd.  

 Voorgesteld wordt om de cliëntencontactbijeenkomst dit jaar weer op avond te 

laten plaatsvinden. Onderwerpen zijn onder andere bezwaar en beroep/ eigen 

bijdrage etc. Locatie wellicht de Kempenaer. 

 

Werkgroep 6 Werk en Inkomen 

 Het werk- leerbedrijf Buitengewoon is bezocht. Een project voor mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is helaas maar voor vier personen gelukt. Een 

leuk en inspirerend bedrijf. De leeftijd van de cliënten varieert van 13 tot 67 met 

gedragsproblematiek. Het betreft een pilot gezamenlijk met Mind-up en Caparis 

geïnitieerd door de gemeente. 

 Informatie over Caparis volgt. 

 De voorzitter merkt op dat het interessant is om de Perspectiefnota van de 

gemeente te bekijken, daarin wordt de eigen bijdrage genoemd die men moet 

betalen voor arbeidsmatige dagbesteding. 

 

6. Advies beleidsregels bestuurlijke boete 

Na uitleg van de werkgroep en een discussie zal het advies enigszins worden aangepast 

en op route worden gebracht. 
 

7. Rondvraag  

De heer Kleinhesselink merkt op dat er binnenkort een gesprek is met de nieuwe 

directeur van stichting Aanzet. Aandachtspunt is de groep verwarde personen.  

 

8. Sluiting 

Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een fijne 

zomerperiode. 
 

 


