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Werkgroep 4/5: 

Meedoen en voorzieningen 

De werkgroep monitort ontwikkelingen en beleid op lokaal en regionaal niveau op het gebied van 

algemene voorzieningen in het sociale domein. De werkgroep houdt in de gaten wat er speelt op het 

gebied Van toegankelijkheid van voorzieningen en vindt het belangrijk dat iedereen op eigen niveau 

mee kan doen in de maatschappij. 

Door deze monitoring kunnen we weloverwogen advies geven aan het college van B&W. Het 

cliëntperspectief is de leidraad voor de werkgroep.  

De werkgroep bewaakt het huidige peil van de algemene voorzieningen. 

Voorgenomen actie door de WG: Beoogd resultaat voor de WG: 

De ontwikkelingen rondom jeugd en 

alcoholbeleid nauwlettend blijven volgen. 
Inzicht in wat er op dit terrein aan de hand is en 

wat er volgens de Beleidsagenda aan de orde 

komt. 

Het volgen van de procedure van de 

aanbesteding. In 2017 staat de aanbesteding 

leerlingvervoer in de Beleidsagenda.  

Informatie inwinnen bij/met de beleidsambtenaar 

en signalen van de doelgroep krijgen en een 

advies rondom de aanbesteding geven.  

[kwartaal 1] 

Een vinger aan de pols met betrekking tot een 

aantal voorzieningen: 

 huishoudelijke hulp 

 kadernota integrale veiligheid 

 Sportproject Sportstad 

 Beschermd Wonen 

verzamelen van informatie om het college over 

deze voorzieningen te adviseren vanuit het 

inwonerperspectief, d.m.v. een gevraagd of 

ongevraagd advies. 

De ontwikkeling van de onafhankelijke 

Klachtencommissie in de gaten houden. 
Inzicht krijgen in de kwaliteit van de 

keukentafelgesprekken d.m.v. monitoren.  

Contact leggen met Veilig Thuis. En het 

onderhouden het contact met bv. Fier Fryslân. 

Inzicht krijgen in de procedures van deze 

organisatie. Informatie inwinnen over aantallen 

Heerenveense inwoners, die een beroep op 

deze organisatie doen.  

Monitoren op privacy. 

 

 



Het volgen de ontwikkelingen rondom de 

aanpak van “verwarde, overlastgevende 

personen”.O.a. hierover informatie inwinnen bij 

maatschappelijke organisaties, die zich met 

deze doelgroep bezig houden.  

En het volgen van de actualiteit rondom de 

voorziening Ambulante Begeleiding. 

Gesprek[ken] met de beleidsambtenaar om het 

belang van deze voorziening vanuit de doelgroep 

kracht bij te zetten. 

 

 

 


