
 

 

NIEUWSFLITS – december 2017 

Wat is de Participatieraad 

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en 

wethouders over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de Participatiewet (PW) en de 

Jeugdwet.  De WMO is er op gericht de inwoners van Heerenveen zoveel mogelijk mee te laten doen in 

de lokale samenleving. De raad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. We 

merken dat de Participatieraad serieus wordt genomen door het college, de beleidsambtenaren en de 

gemeenteraad. Onze adviezen worden door het college vaak overgenomen en wij worden gevraagd 

mee te denken bij voorgenomen beleid. Ook de gemeenteraad betrekt onze adviezen bij haar 

besluitvorming. De Participatieraad werkt volkomen onafhankelijk van het gemeentebestuur en haar 

ambtenaren.  

Nieuwsflits 
Deze maandelijkse digitale nieuwsflits wordt toegezonden aan inwoners en maatschappelijke 

organisaties, die actief zijn in het sociale domein in de gemeente Heerenveen. Wilt u deze nieuwsflits 

ook ontvangen? een mailtje aan participatieraad@heerenveen.nl is genoeg. Naast nieuwtjes en de 

uitgebrachte adviezen, vindt u in de nieuwsflits ook de agenda van de eerstvolgende vergadering van 

de Participatieraad.  

Openbare vergadering Participatieraad 
De eerstvolgende vergadering is op donderdag 21 december 19.30 uur in kamer 13 van het 

gemeentehuis van Heerenveen. Hier vindt u de agenda voor deze vergadering.  

Terugblik 2017 

De Participatieraad heeft in 2017 zes keer een gevraagd advies uitgebracht. Wilt u alle adviezen nog 

eens rustig doorlezen? U vindt ze hier op onze vernieuwde website die op 23 mei ‘de lucht’ in ging.   

De Participatieraad had dit jaar 3 vacatures. We kunnen u vertellen dat we erin zijn geslaagd om alle 

vacatures te vervullen. In de komende Nieuwsflitsen zullen de nieuwe leden zich kort voorstellen.  

Ook zijn alle werkgroepen actief geweest in het afleggen van werkbezoeken om zoveel mogelijk 

signalen van inwoners van de gemeente te horen.  Hieronder een korte opsomming:  

 Met Meitinkers van woonzorg services zones 1 en 2 is gesproken over de wijze waarop de 

diagnostiek verloopt, hoe omgegaan wordt met doorverwijzingen, hoe de overgang verloopt 

van de jeugdzorg naar de volwassenenzorg, privacy, onafhankelijke cliëntondersteuning en de 

samenwerking tussen preventiewerkers en Meitinkers. 
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 Er zijn bezoeken gebracht aan en gesprekken geweest met onder andere de Raad van Kerken;  

Steunpunt Akkrum; de Marokkaanse - en Turkse moskee, Woningcorporaties, stichting in 

Moaie Dei; Humanitas Thuisadministratie; Jaarvergaderingen van Plaatselijke Belangen.  

Thema’s  waren onder meer jeugd en armoede, de nieuwe groep mensen die onder armoede 

vallen en wat de mogelijke oorzaak van armoede is, huisvesting van ouderen etc. 

 

 De verschillende werkgroepen hebben mede via de werkbezoeken contact met hun eigen 

achterban. Middels informele gesprekken op locaties waar de achterban van de 

Participatieraad zich ophoudt of activiteiten heeft (u kunt hierbij denken aan buurt- en 

wijkcentra, Casa, dagactiviteitencentra etc.) wil men signalen oppikken en inventariseren. Deze 

gesprekken moeten in relatie staan tot de kerntaken van de gemeente betreffende het sociaal 

domein. Voor individuele klachten wordt doorverwezen naar de onafhankelijke 

klachtenfunctionaris. Werkgroep 2 zal de pilot na een half jaar gaan evalueren. 

 

 Werkgroep Meedoen en Voorzieningen heeft op 9 november voor de derde 

achtereenvolgende keer een cliëntencontactbijeenkomst voor cliëntenraden en/of 

cliëntenvertegenwoordigers van de Heerenveense WMO-instellingen georganiseerd. Een kort 

verslag van deze avond vindt u hier.  Op 3 april 2018 zal er nieuwe bijeenkomst zijn in een 

ander jasje.  Noteert u alvast deze datum! 

 

 Ook in 2017 hebben de werkgroepen diverse overleggen gehad met ambtenaren van de 

gemeente, het Dagelijks Bestuur met de bestuurders en met de afdelingshoofden van de 

afdeling Wimo en Samenleving. Deze overleggen verlopen altijd in goede verstandhouding.  

Wij willen hiervoor langs deze weg een ieder die dit mogelijk maakt bedanken.  

Signaalkaart 

Uw verhaal is voor ons een signaal! Wij verzoeken u om uw ervaringen met betrekking tot de 

dienstverlening bij het WIMO loket (Werk, Inkomen en Maatschappelijke Ondersteuning) met ons te 

delen. Uw signalen kunnen door ons gebruikt worden bij de onderbouwing van argumenten en 

daarmee onze adviezen versterken. Wij zullen uw signalen beoordelen op trends en zullen geen 

rechtstreekse (persoonlijke) terugkoppeling doen. Vult u door het klikken op signaalkaart uw signaal 

in. Dat kan een klacht of nare ervaring betreffen, maar ook een compliment is uiteraard welkom. 

Website 

Deze informatie is ook terug te vinden op onze website https://www.participatieraadheerenveen. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.participatieraadheerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/Nieuwsflits-november2017-1.pdf
http://www.participatieraadheerenveen.nl/signaalkaart.html
https://www.participatieraadheerenveen/


 

 
 
 
 
 

 

 

Als Participatieraad hopen wij dat wij mede door onze contacten met ú als 

cliëntenraden en maatschappelijke organisaties er aan blijven bijdragen dat 

alle burgers hun leven op eigen wijze invulling kunnen geven en kunnen 

meedoen in de Heerenveense samenleving. 

 

De leden van de Participatieraad Heerenveen  

wensen u plezierige kerstdagen 

& 

een veilig, vreedzaam en voorspoedig 2018. 

 

 

Ook voor u persoonlijk een gelukkig Nieuwjaar! 
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