
 

 

NIEUWSFLITS – mei 2018 

 

Openbare vergadering Participatieraad 17 mei 2018  

De eerstvolgende vergadering is op donderdag 17 mei om 19.30 uur in kamer 13 van het 

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

 

Adviezen 

In het kader van de decentralisaties van het sociaal domein is eind 2014 het Wmo & 

gezondheidsbeleid 2015-2018 vastgesteld. Vanuit dit beleid heeft in voorbereiding op de 

decentralisatie destijds vooruitlopend op de Wmo 2015 een aanbesteding plaatsgevonden. De daaruit 

voortvloeiende contracten met zorgaanbieders eindigen eind dit jaar van rechtswege.   

De Participatieraad is door de gemeente gevraagd te adviseren over het Beleidsaddendum 

Wmo&gezondheid 2015-2018 ‘Iedereen doet mee’.  Wij hebben gemeend op dit moment nog geen 

onverdeeld positief advies te kunnen geven. Een van de redenen is  omdat de gemeente ons inziens de 

doelen van de resultaatgerichte koers waar  op wordt aangestuurd niet concreet formuleert. We zien 

er naar uit hoe dit addendum in de praktijk gaat worden gebracht en bepleiten een jaarlijkse evaluatie 

en terugkoppeling zodat dit gebruikt kan worden voor een volgend advies op de uitvoeringsregels. Wij 

verwijzen u graag naar het volledige advies op onze website.   

 

Contactbijeenkomst 16 april 2018 

Maandag 16 april heeft de Participatieraad deze keer in samenwerking met 

de gemeente de jaarlijks terugkerende contactbijeenkomst georganiseerd.   

Er waren zo’n 60 belangstellenden aanwezig. De onderwerpen die aan de 

orde kwamen  zijn de Himmelsjek, de informatievoorziening van de gemeente 

en de Meitinkers.  Na de opening  door de voorzitter mevrouw Willy 

Dommerholt was het de beurt aan wethouder Jelle Zoetendal om de 

aanwezigen van harte welkom te heten. Hierna gingen de aanwezigen in groepjes 

uiteen om over de genoemde onderwerpen van gedachten te wisselen. Het was een 

zeer aangename en geslaagde middag. De ervaringen van de aanwezigen over de 

Meitinkers zijn zeer positief, ook met de Himmelsjek is men blij. Over het algemeen is 

men zeer tevreden over de voorzieningen en de 

hulp die geboden wordt. Ook wij als 

Participatieraad en de aanwezige ambtenaren hebben met een 

zeer positief gevoel de middag afgesloten. Wellicht dat deze 

contactbijeenkomst met het uitnodigen van een andere 

doelgroep eind 2018 een vervolg krijgt.  

https://www.participatieraadheerenveen.nl/nieuws/vergadering-17-mei/
https://www.participatieraadheerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/DEFINITIEF-advies-beleidaddendum-Wmo.pdf


 

 

 

Vacatures 

Het dagelijks bestuur heeft binnenkort gesprekken met sollicitanten die hebben gereageerd op de 

openstaande vacatures. We verwachten in de junivergadering een voordracht voor benoeming te 

kunnen voorleggen. 

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.  

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. 

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. Meer informatie over de Participatieraad vindt u op onze website 

https://www.participatieraadheerenveen.nl 
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