
 

  
 

Verslag van de openbare vergadering Participatieraad gehouden op 

21 december 2017 gemeentehuis te Heerenveen. 

 

Aanwezig:  mevrouw Dommerholt (vz); de heer Blank (secr.); de heer Kleinhesselink; 

de heer Mintjes; de heer De Jong; mevrouw Jorna; de heer Spiekhout en 

de heer Van der Wal. 

Afwezig:  de heer Roorda; mevrouw Cuperus en mevrouw Plantinga (vice-vz.)  

Verslag:  mevrouw Van Dam  

_______________________________________________________________________ 

 

1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom op de laatste vergadering van 

2017.  

 

2. Verslag en actiepunten van 16 november 2017 

Het verslag wordt vastgesteld en de actielijst aangepast.  

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken   

De ingekomen en uitgaande stukken worden voor kennisgeving aangenomen.  

Naar aanleiding van de ingekomen stukken vertelt de heer Van der Wal dat hij aanwezig 

is geweest  op het nationaal congres gelijk=gelijk.  

Mevrouw Cuperus en de heer Spiekhout zijn op uitnodiging aanwezig geweest bij de 

première van de Magiër van Mildam in het Posthuis theater.  

Er wordt nog extra aandacht geschonken aan het ingekomen stuk uitwerking van de 

preventieteams.  

 

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 Er is overleg geweest met een webredacteur van de gemeente over de functies 

van de website van de Participatieraad. Het verzoek aan alle leden is om kritisch 

naar de website te kijken en mogelijke verbeterpunten c.q. wijzigingen door te 

geven aan mevrouw Van Dam. Deze zullen worden verzameld en intern worden 

besproken.  

 Het tweejarenplan voor de ontwikkeling van het ‘Netwerk raden sociaal domein 

Fryslân’  is in het voorzittersoverleg en het POC goed ontvangen en reden voor de 

voorlopige voorbereidingsgroep om de uitwerking én de vervolgstappen ook 

samen – vanuit de raden- op te pakken. Op 15 februari 2018 zal de eerste 

bijeenkomst zijn. Van alle raden kunnen twee personen bij aanwezig zijn. 

Op deze eerste bijeenkomst staat de uitwisseling van actuele thema’s van de 

raden centraal. Ook zullen een aantal organisatorische zaken aan de orde komen 

waaronder het vormen van de voorbereidingsgroep, het instellen van 

werkgroepen, het plannen van themabijeenkomsten en het vastleggen van data 

voor het voorzittersoverleg. 



 Vanuit Zorgbelang is er een afsluitende bijeenkomst van de Avi geweest. Het FSU 

heeft zaken overgedragen aan het POC (Provinciaal Overleg Cliëntenraden). Het 

steunpuntenoverleg is door Zorgbelang opgepakt. Bij vragen verwijst Zorgbelang 

door, in Heerenveen is dit de Barones. De heer Mintjes is naar het afscheidsfeest 

van de FSU geweest.  

 De voordracht voor drie nieuwe leden is door het college van BenW goedgekeurd. 

De twee introductie dagdelen zijn gepland. De heren Sloothaak en Kuipers van de 

gemeente zullen een dagdeel aanwezig zijn.  

 De definitieve datum van de teambuilding kan mogelijk nog worden verplaatst. Dit 

zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd.  

 De werkgroepen worden verzocht zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 maart het 

Jaarverslag en het Jaarplan aan te leveren.   

 Het bestuurlijk overleg is verplaatst naar januari 2018.  

 

5. Mededelingen van de werkgroepen 

 

Werkgroep 1- Sociale samenhang en leefbaarheid 

 De vergadering van Plaatselijk Belang Jubbega is bezocht. Er is onder meer 

gesproken over de verkeersonveiligheid; dat er te weinig (sociale) huurwoningen 

vrij komen en dat er te weinig vrijwilligers zijn voor het jongerenwerk waardoor 

dit te weinig aandacht krijgt.  

 Ook is men bij de vergadering van Plaatselijk Belang Akkrum geweest. Hier stond 

de evaluatie van de nieuwe randweg op de agenda en een sportcoach heeft een 

zeer uitgebreide en boeiende presentatie gegeven op het gebied van vitalisering  

‘Scoren voor gezondheid’. 

 Het thema “Soarch foar thûs” heeft de werkgroep doorgeschoven naar 2018. Punt 

van aandacht is dat de Participatieraad wordt uitgenodigd voor de bijeenkomsten 

die georganiseerd zullen gaan worden door de gemeente.  

 

Werkgroep 2 – info, advies en cliëntondersteuning 

 De werkgroep heeft zich bezig gehouden met het Jaarverslag en het Jaarplan.  

 

Werkgroep 3 – mantelzorg en vrijwilligers 

 In januari heeft de werkgroep een afspraak met mevrouw Elsinga en mevrouw De 

Jong  van Caleidoscoop over de evaluatie Mantelzorgers.  

 De bijeenkomst van Kansplus is bezocht. Deze bijeenkomst sluit goed aan bij de 

bezochte bijeenkomst gelijk=gelijk. Dit stond in het teken van het VNverdrag 

gelijke kansen voor mensen met een handicap. Het is duidelijk dat er nog veel 

moet gebeuren.   

 Ook is de werkgroep al bezig geweest met het Jaarverslag en Jaarplan. 

 

 

 

 

Werkgroep 4/5 – meedoen en voorzieningen 

 De werkgroep heeft de cliëntencontactbijeenkomst van 9 november geëvalueerd. 

In april zal er een nieuwe bijeenkomst worden georganiseerd. De voorzitter merkt 

op dat uit het overleg met de afdelingshoofden deze bijeenkomst wellicht samen 

met de gemeente georganiseerd kan worden. Ook de gemeente heeft behoefte 



aan contact met de cliënten. Er zal een afspraak worden gemaakt om een en 

ander te verkennen.  

 Naar aanleiding van de cliëntencontactbijeenkomst worden afspraken met diverse 

vertegenwoordigers gemaakt. 

 

Werkgroep 6 – werk en inkomen 

 De werkgroep is vooral bezig geweest met het Jaarverslag en Jaarplan.  

 Binnenkort is er een afspraak met de voorzitter van Caparis de heer Bonnema. 

 Ook is er binnenkort overleg met een vertegenwoordiger van SC Heerenveen; 

stichting Present  en de heer De Haan van de gemeente.   

 

6. Evaluatie beleid Sociaal Domein 2015-2017 

De voorzitter geeft aan dat dit een uitermate interessant stuk is en verzoekt de leden om 

dit zeer kritisch te lezen. Wat hebben de plannen in de praktijk opgeleverd en hoe is de 

doorwerking en hoe heeft de implementatie plaats gevonden?  Voor de Participatieraad is 

belangrijk om te kijken hoe er nog meer input gegeven kan worden aan de komende 

beleidsperiode. In de volgende vergadering zal dit uitgebreider geëvalueerd worden. 

 

7. Afscheid John Blank 

De heer Blank is aangetreden gelijktijdig met de gemeentelijke herindeling en in de tijd 

dat de transitie van het sociaal domein volop in ontwikkeling was. Hij heeft zijn taak met 

overtuiging verricht maar helaas door werkomstandigheden is het niet meer mogelijk om 

nog een periode aan te blijven. De voorzitter bedankt de heer Blank voor zijn inzet en 

wenst hem veel succes toe. De heer Blank bedankt de voorzitter voor haar woorden en 

geeft aan het lidmaatschap als een zeer leerzame periode ervaren te hebben en wenst de 

Participatieraad veel succes. 

 

8. Rondvraag 

De heer De Jong heeft een krantenartikel gelezen dat ging over het rentepercentage van 

de schuldhulpverlening. Werkgroep 6 heeft hier al een afspraak over met de heer De 

Haan. Ook kwam hij een artikel tegen over zelfredzaamheid van daklozen. Dit is wel iets 

voor werkgroep 2. In de beleidsagenda stond dat de Participatieraad nog een stuk zou 

krijgen  over de soepele overgang van hulp van 18_- naar 18+. De voorzitter merkt op 

dat dit niet meer komt in 2017. 

 

De heer Van der Wal heeft gelezen dat de huurtoeslag het komende jaar heel erg naar 

beneden gaat. Hierdoor kunnen meer mensen in de problemen komen. Omdat dit 

rijksbeleid is kan de Participatieraad hier niks tegen doen.  

Met de nieuwe dienstregeling van de NS is er tussen Akkrum en Grou geen intercity 

meer. Dit tast de leefbaarheid van de dorpen aan. Het is bekend dat de wethouder al 

contact heeft gehad met de gedeputeerde. Ook diverse Plaatselijke Belangen zijn hier al 

mee bezig. In januari krijgt dit een vervolg. 

 

De belangenvereniging Hoor Friesland zal misschien tussen 2018-2019 verdwijnen. Nu 

krijgt men nog subsidie van de provincie maar dit verdwijnt. Dit is de enige  

belangenvereniging in Friesland voor doven en slechthorenden. Werkgroep 4/5 zal 

contact opnemen. 

 

Mevrouw Aandewiel heeft de lezing ‘de Nieuwe route’ bijgewoond, georganiseerd door de 

adviesraad de Fryske Marren. Zeer interessant en het is aan te raden om het boek te 

lezen. Ook zal ze binnenkort het toneelstuk dat Fier Friesland samen met een aantal 

gedetineerden uitvoert bezoeken. Dit toneelstuk geeft een kijkje achter de schermen bij 

Fier en de penitentiaire inrichting.  

 



9. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering en wenst allen goede kerstdagen en een 

gezond en mooi 2018.  

 

 

 


