
 

 
 

Concept verslag van de openbare vergadering participatieraad gehouden op 

16 maart 2017 

 

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

Kleinhesselink; mevrouw Aandewiel; de heer Roorda; de heer Mintjes; de heer Blank 

(secretaris); de heer Van der Wal; de heer De Jong; mevrouw Jorna; mevrouw Van 

Boetzelaer; mevrouw Cuperus; de heer Sixma en de heer Spiekhout. 

Verslag: mevrouw van de Belt   

 

1. Opening en mededelingen 

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

 

De voorzitter stelt voor om de vergadering van 15 juni te verplaatsen naar 22 juni. 

Iedereen is akkoord. 

 

2. Verslag en actiepunten van 16 februari 2017  

Het verslag wordt goedgekeurd. 

De actiepunten worden doorgenomen. 

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

Deze worden voor kennisgeving aangenomen.  

Er zijn geen opmerkingen over de binnengekomen brief over de professionalisering van 

de uitvoering de Barones. 

 

4. Advies WMO verordening 

De Participatieraad heeft het advies WMO verordening ontvangen. Na een korte discussie 

met de overige leden van de Participatieraad zal de werkgroep het advies aanpassen. 

 

5. Concept jaarverslag 2016 

Het concept jaarverslag 2016 is besproken en na aanpassing van een aantal kleine 

punten wordt het jaarverslag 2016 vastgesteld. 

 

Het jaarverslag wordt naar de Raad gestuurd en op de website geplaatst. Hier zorgt 

mevrouw van de Belt voor.  

 

6. Concept jaarplan 2017 

Het concept jaarplan 2017 wordt doorgenomen. N.a.v. de indeling van de werkgroepen 

zijn afspraken gemaakt. Er wordt afgestemd wat de werkgroepen gaan doen en waar de 

werkgroepen elkaar raken.  

 

Er wordt afgesproken dat de werkgroepen na een werkbezoek een globaal stukje 

aanleveren voor de nieuwsflits. Geen datum, namen en gesprekken noemen ivm privacy. 

 

7.  Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 De voorzitter heeft de ledenvergadering van de FSU bijgewoond.  De fsu stopt per 

1 januari 2018. Er komt in juni een vervolg overleg hoe het verder gaat met 

diverse steungroepen. Ook heeft de voorzitter een overleg bij Zorgbelang 



bijgewoond ook AVI stopt  per 1 januari 2018. In september laat Zorgbelang 

weten wat ze kunnen betekenen voor de Participatieraad.  

 

8. Mededelingen van de werkgroepen 

 

Werkgroep 1 Sociale samenhang, Leefbaarheid, Jeugd en Ouderen 

 

 Met het Cosbo een afspraak gehad, er wordt afgesproken dat Cosbo het initiatief 

neemt tot een volgende afspraak. 

 Ook een afspraak met Meriant, Huurdersbelangen vereniging. 

 Afspraak CASA volgt op 24 maart. 

 Contact gehad met gemeente Heerenveen over het ouderenbeleid 

 

Werkgroep 2 Info, Advies en Cliëntenondersteuning 

 

 Voornemens alle woonservicezones te bezoeken 

 Ook een bezoek aan CJG gebracht  

 Gesproken over werkgroepenindeling, verslag van elk werkbezoek en melding op 

de nieuwsflits. Dit plaatsen op Google Drive. 

 

Werkgroep 3 Mantelzorg en Vrijwilligersbeleid. 

 

 Bij de Vrijwilligersprijs 2016 aanwezig geweest. 

 

Werkgroep 4/5 Meedoen en Voorzieningen 

 

 Bezoek gebracht aan Mind Up, verslag gemaakt  

 LFB in Wolvega bezocht  

 

Werkgroep 6 Werk en Inkomen 

 Bezoeken steunpunt Akkrum, Stichting Mooie Dei 

 Voorbereiden advies WMO 

 

8. Rondvraag 

De heer van der Wal vraagt of in de volgende vergadering de werkgroepen besproken 

kunnen worden en de taken zoals deze zijn verdeeld.  De voorzitter geeft aan dat de 

werkgroepen eerst met de contactpersonen worden besproken. Dit wordt terug 

gekoppeld. De vragen van de heer van der Wal kunnen gemaild worden naar de heer 

Kleinhesselink.  

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering. 

 

 

 

 


