
 

 

NIEUWSFLITS – mei 2019  

Openbare vergadering Participatieraad 16 mei gemeentehuis Heerenveen 

De eerstvolgende vergadering is op donderdag 16 mei  om 19.30 uur in kamer 13 van het gemeentehuis 

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

 

Ongevraagde adviezen  

Wij hebben in de laatstgehouden vergadering twee ongevraagde adviezen behandeld. Het eerste 

advies betreft een Vervolg op een eerder uitgebracht ongevraagd advies mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt. Ondanks de aantrekkende economie blijft het moeilijk om mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Ook maken wij ons nog steeds zorgen over de stapeling van 

trajecten waarin mensen terecht komen en de kortdurende contracten waar veel mensen mee te 

maken krijgen. Uit de signalen die wij van diverse organisaties en werkgevers hebben gekregen is 

onder meer een faciliterende rol gewenst van de gemeente om de onderlinge contacten tussen 

werkgevers te versterken. Dit kan leiden dat er een betere samenwerking tot stand komt tussen de 

werkgevers met betrekking tot de Participatiewet. Ons advies is terug te lezen op de website.  

Het volgende advies betreft het instellen van een schuldfonds voor jongvolwassenen. Vanaf 18 jaar 

zijn jongvolwassenen financieel verantwoordelijk maar weten hier niet altijd goed mee om te gaan en 

kunnen er schulden ontstaan. Om deze jongvolwassenen te helpen en perspectief te bieden is het van 

belang dat de schulden zo snel mogelijk worden opgepakt. Om deze jongvolwassenen perspectief te 

bieden en te helpen is het van belang dat de schulden zo snel mogelijk worden opgepakt. Een 

mogelijkheid hiervoor is het instellen van een fonds waarbij de gemeente de schulden tijdelijk 

overneemt. De Participatieraad adviseert de gemeente een pilot te starten met een groep 

gemotiveerde jongvolwassenen. Bent u nieuwsgierig geworden? het volledige ongevraagde advies 

staat op onze website. 

 

Nieuw is dat wij met ingang van heden regelmatig een persbericht zullen uitsturen van onze 

ongevraagde adviezen.  

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 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 
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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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