
Werkgroep 4/5: Meedoen en Voorzieningen 

Tijden de teambuilding in januari 2016 is besloten om werkgroep 4 en 5 samen te voegen. Beide 
werkgroepen hebben voorzieningen in de portefeuille, door samenvoeging is de focus nu op 
voorzieningen lokaal en regionaal. 

Leden van de werkgroep: Dick Kleinhesselink en Nico Smits (bij toerbeurt woordvoerder), Cobie 
Aandewiel, Sophia Cuperus, Fred Dommershuijzen. 

Actie Beoogd resultaat 

De werkgroep monitort ontwikkelingen en beleid 
op lokaal en regionaal niveau op het gebied van 
voorzieningen in het sociale domein. 

De werkgroep geeft weloverwogen advies, en 

neemt hierbij het cliëntperspectief als leidraad 

in de advisering. De werkgroep geeft bij college 

en beleidsambtenaren aan, dat het niveau van 

de voorzieningen op het huidige peil 

gehandhaafd blijft. 

De werkgroep heeft contact met 
beleidsambtenaren en sportregisseur over de 
voortgang van Sportproject Heerenveen. In het 
tweede kwartaal wordt de werkgroep verder 
geïnformeerd over actualisatie 
accommodatiebeleid  sport. 

De werkgroep gebruikt deze informatie om dit 
project te monitoren en waar nodig een advies 
over de voortgang van dit project te ontwikkelen.
  

De werkgroep blijft de ontwikkelingen rondom het 
jeugd en alcoholbeleid nauwlettend volgen. 

Stelt zich op de hoogte van de tussentijdse 
evaluatie van de notitie jeugd en alcohol. 

De werkgroep heeft inzicht wat er op dit terrein 
gebeurt en volgt de uitwerking van de pitch van 
een groep studenten van het Friesland College.  

 

In het tweede kwartaal staat de beleidsnotitie 

vervoer op de beleidsagenda. De werkgroep zal 

deze notitie intern bespreken en waar nodig 

advies uitbrengen. 

De werkgroep houdt zicht op de ontwikkelingen 
rondom het vervoer in de gemeente.  

De werkgroep gaat onderzoeken welke 

ervaringen er zijn bij bewoners van Heerenveen, 

die huishoudelijke hulp ontvangen. Daarnaast zal 

de werkgroep de informatie met betrekking tot de 

herijking beleid hulp bij het huishouden 

bestuderen en bespreken. 

Met de verkregen informatie zal de werkgroep 
een weloverwogen advies kunnen geven over de 
herijking beleid hulp bij het huishouden.  

De werkgroep zal samen met de werkgroep 

kwaliteit zich buigen over de Klachtenregeling 

sociaal domein. 

Er wordt een gezamenlijk advies geschreven 
over de Klachtenregeling sociaal domein. 

       

De werkgroep gaat met betreffende ambtenaren 
in gesprek over de Kadernota integrale 
veiligheid. 

De werkgroep weet wat de Kadernota inhoudt en 

geeft als dit nodig is aanvullingen in de vorm van 

ongevraagd advies 

De werkgroep houdt de ontwikkeling rondom de 
aanpak verwarde overlastgevende personen in 
de gaten. Zal hierover informatie inwinnen bij 
maatschappelijke organisaties, die zich met deze 
doelgroep bezighouden, zoals 

Zienn 

De werkgroep denkt constructief mee over de 
aanpak verwarde overlastgevende personen. En 
laat de geluiden van de maatschappelijke 
organisaties en betrokkenen klinken in de 
gesprekken met betrokken ambtenaren.  
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In het derde kwartaal zal de werkgroep zich 
buigen over het uitvoeringsplan regiovisie hg 
volwassenen.  

Advies uitbrengen over het uitvoeringsplan 
regiovisie hg volwassenen. 

De werkgroep laat zich informeren door 

beleidsambtenaren over het versterken eigen 

kracht vervoer. Waar mogelijk worden gebruikers 

naar ervaringen gevraagd. 

De werkgroep zal een gedegen advies schrijven 
over het versterken eigen kracht vervoer.  

De werkgroep zal de informatie uit het 
uitvoeringsplan WMO Soarch for Thûs bespreken 
en in gesprek gaan met deskundigen en 
gebruikers van dit uitvoeringsplan. 

De werkgroep zal een gedegen advies 

uitbrengen over het uitvoeringsplan WMO Soarch 

for Thûs. Hierbij zal de informatie van 

deskundigen, ambtenaren en gebruikers in het 

advies meegenomen worden.   

 


