
 

 
 

verslag van de openbare vergadering participatieraad gehouden op 

19 januari 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 Dam 

   

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom op deze eerste 

vergadering van 2017. 

 

2. Presentatie de heer Roossien - Toegang 

De sheets worden rondgestuurd. De informatie is zeer zinvol en afgesproken wordt dat 

de Participatieraad over een jaar weer wordt bijgepraat.  

 

 

3. Verslag van 15 december  2016  

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

 

4. Ingekomen en uitgaande stukken 

Deze worden voor kennisgeving aangenomen. Bij openstaande adviezen wordt het advies 

Plan van eisen offerte wmo-vervoer toegevoegd. 

 

 

5.  Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 Een kleine delegatie heeft op 12januari de vergadering van de commissie Saza 

over de klachtenregeling sociaal domein bijgewoond. De cie Saza was akkoord en 

het college is in deze bevoegd het besluit te nemen. In de reactie op ons advies 

wordt gemeld dat we mensen kunnen voordragen bij het Sociaal Consortium 

Friesland. De voorzitter heeft inmiddels contact gehad met het Consortium en zij 

staan hiervoor open. De vergadering gaat akkoord om de dames Telgen en 

Vermeer, voor te dragen. Beide hebben ruime ervaring op dit gebied en zijn bereid 

zich hiervoor in te zetten.  

 

 

6. Mededelingen van de werkgroepen 

 

Werkgroep 1 Sociale samenhang, Leefbaarheid, Jeugd en Ouderen 

 

 Met jaarplan bezig geweest, afspraken etc.  

 Actief met bezoeken van wijkbijeenkomsten en plaatselijke belangen  

 Met het Cosbo wordt zoals afgesproken een afspraak in februari gemaakt. 



 Ook een afspraak met Caleidoscoop over jeugdbeleid en het doorontwikkelen. 

 Grote bijeenkomst 7 febr. In tjalleberd 

 

 

 

Werkgroep 2 Info, Advies en Cliëntenondersteuning 

 

 Met jaarverslag bezig geweest 

 Voornemens alle woonservicezones te bezoeken 

 Ook een bezoek aan Cjg  

 Naar Groningen geweest voor presentaties Heerenveen Helpt en mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt  

 

 

Werkgroep 3 Mantelzorg en Vrijwilligersbeleid. 

 

 Afgelopen maandag de vrijwilligersmarkt caleidoscoop bezocht en was een goede 

sfeer. Daar is het signaal opgevangen dat bij Meriant door vrijwilligers wordt 

gekookt in  huiskamers. Is kleinschalig wonen voor ouderen (dementerenden). 

Hoe vrijwillig is dat ?Is iets dat elke dag moet gebeuren.  

 Jaarplan wordt binnenkort gemaakt. 

 

 

Werkgroep 4/5 Meedoen en Voorzieningen 

 

 Met jaarverslag en jaarplan bezig geweest 

 Diverse afspraken 

 Op 21 januari bezoek aan open huis van VNN 

 Ook de Support beurs bezocht: delen steuntje in de rug uit. Wordt dit ook in 

Heerenveen gedaan? Dit wordt nog uitgezocht. 

 

Werkgroep 6 Werk en Inkomen 

 Jaarverslag 

 Agendapunt 6a nieuwe participaitegelden 

 Bezoeken voorbereid – Humanitas, Raad van Kerken en steunpunt akkrum 

 A.s. maandag gesprek met ambtenaren o.a. over de adviezen en zorgkosten. 

 

6a. Participatiegelden voor volwassenen in de bijstand 

Wkg 6 is tijdens ambtelijk overleg gevraagd mee te denken over de extra middelen die 

door staatssecretaris Klijnsma beschikbaar zijn gesteld. De vergadering vindt het mooi 

dat de gemeente aan 18+ denkt (lijkt op eerder voorgestelde Participatiefonds). De 

vergadering ziet een groot belang voor een ruimhartiger ondersteuning van kinderen en 

jongelui tot zij hun opleiding afgerond hebben. De werkgroep zal dit signaal doorgeven 

aan de betreffende ambtenaar. Ook verwachten we nog een officiële adviesaanvraag. 

 

9. Rondvraag 

De heer Roorda zag het bericht dat zo’n 80 gemeenten de eigen bijdrage hadden 

afgeschaft omdat ze geld over hadden en vraagt of dat ook het geval is in Heerenveen: 

wat is het beleid en wat de plannen in deze? De voorzitter stelt voor dit punt op te 

pakken en uit te zoeken? Werkgroep 6 zal dit op zich nemen. 

 

De heer Van der Wal vraagt naar de beleidsagenda. De voorzitter meldt dat in februari er 

weer overleg met afdelingshoofden is en dan komt beleidsagenda aan de orde.  

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering. 


