
 

 
 

Verslag van de openbare vergadering participatieraad gehouden op 

20 april 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 Cuperus; 

de heer Sixma. Afwezig: mevrouw Van Boetzelaer  en de heer Spiekhout. 

Verslag: de heer Blank    

 

1. Opening en mededelingen 

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

aanwezigheid van de doventolken wordt iedereen verzocht om tijdens de vergadering 

duidelijk te spreken. 

 

2. Verslag en actiepunten van 16 maart 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 

-Een delegatie van het DB heeft een bezoek gebracht aan de ambtelijk secretaris. Het zal  

waarschijnlijk nog enkele maanden duren voor deze weer aan de slag kan. 

-Indien iemand bij uitzondering maar in één werkgroep plaats kan nemen, dan moet wel 

actief deelgenomen worden aan de vergaderingen en werkbezoeken van die werkgroep. 

Voor mevrouw van Boetzelaer is deelname aan één werkgroep akkoord. 

–Rond 1 mei gaat de nieuwe website live. Deze biedt een aantal interessante nieuwe 

mogelijkheden, die bij terugkeer van de ambtelijk secretaris verder onderzocht zullen 

worden. 

-Er heeft een overleg plaatsgevonden tussen DB en de contactpersonen van de 

werkgroepen. De indeling van de werkgroepen is nu goed. Werkgroep 4/5 Meedoen en 

Voorzieningen blijft. Informatie uitwisseling tussen de werkgroepen loopt via de 

contactpersonen. Werkbezoekverslagen dienen uiterlijk de maandag voor de 

maandelijkse vergadering aangeleverd worden. Dan worden ze nog meegenomen in de 

nieuwsflits van die maand. Zo niet, dan schuift het een maand op. 

-Per 1/9 wordt gestart met het werven van nieuwe leden. Er wordt een 

sollicitatiecommissie vastgesteld. Voorbereiding vindt plaats door het DB. Indien iemand 

wil stoppen dan voor 1/9 dit aangeven. Op dit moment is er 1 vacature. Er gaat 

geprobeerd worden om ook een reservelijst op te stellen. 

 

 

 

 



5. Mededelingen van de werkgroepen 

 

Werkgroep 1 Sociale samenhang, Leefbaarheid, Jeugd en Ouderen 

-Er is een bezoek gebracht aan CASA. Het gehanteerde ABC model met een persoonlijk 

leerweg wordt gewaardeerd. Aandachtspunt bij CASA zijn de buitengebieden. Door 

kortlopende contracten wordt straatwerk nog wel eens belemmerd doordat er heel veel 

doorstroming in het personeelsbestand is. 

-Avond De Greiden project Buitengewoon is bezocht. 

-Jaarvergadering wijk Nijehaske is bezocht. Bijeenkomst Skoatterwâld is bezocht, veel 

onrust over boringen. Jaarvergadering PB Oude- en Nieuwehorne bezocht, ook daar 

onrust over boringen.  Jaarvergadering PB Akkrum bezocht, onrust over tankstation bij 

school.  

-Vanuit huurdersvereniging aandacht gevraagd voor lange wachtlijsten. 

–Nog geen contact met Marokkaanse islamitische vereniging. 

 

Werkgroep 2 Info, Advies en Cliëntenondersteuning 

-Alle zones qua meitinkers bezocht. Verslagen worden gebundeld en verstuurd naar cp's 

werkgroepen.  

-Bezoek aan Daniel Pit gebracht ivm consortium Caleidoscoop/GGD. 

-Advies Privacy besproken 

 

Werkgroep 3 Mantelzorg en Vrijwilligersbeleid. 

-Gaat Diana Elzinga contacten over Respijtzorg Mantelzorgers. 

-Gaat afspraak inplannen met nieuwe vrijwilligerscoördinator van De Barones. 
 

Werkgroep 4/5 Meedoen en Voorzieningen 

-Heeft afgelegde bezoeken geëvalueerd. 

-Heeft gekeken of de werklast te hanteren is en de huidige samenstelling goed is. Het 

antwoord hierop is bevestigend. 
 

Werkgroep 6 Werk en Inkomen 

-Bezoek gebracht aan Humanitas 

-Bezoek gebracht aan Stichting Mooie Dei 
 

Werkgroep AZC 

Heeft afsluitende bijeenkomst in Posthuistheater bijgewoond. Is goed proces geweest. 

Draaiboeken voor toekomst liggen in ieder geval klaar. 

 

6. Advies kindpakket en participatiefonds 18+ 

Een reactie wordt verzonden. 
 

7. Advies Privacy 

Een advies wordt verzonden. 
 

8. rondvraag en sluiting 

-De heer Van der Wal is de volgende vergadering afwezig ivm een dovenconferentie op 

Malta. 

-Vraag over geen contract MEE met gemeente, maar wel onderdeel van  Sociaal 

Consortium Friesland (SCF ) wordt door wekgroep 2 opgepakt. 

-De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering. 

 

 

 
 


