
 

NIEUWSFLITS – november 2019  

 

Openbare vergadering Participatieraad 21 november gemeentehuis Heerenveen  

De eerstvolgende vergadering is  donderdag 21 november om 19.30 uur in kamer 13 van het 

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

 

Adviezen 

In de vergadering van 17 oktober hebben we drie gevraagde adviezen behandeld. De eerste is de 

Kadernota Sociaal Domein 2019-2025.  De Participatieraad ervaart de Kadernota als een heel 

overzichtelijke nota en een mooi verhaal maar met nog wat afstand tot de actualiteit en de realiteit. 

We zien deze Kadernota als een gedegen, globale en ambitieuze aanzet. Het advies is bedoeld als een 

aanmoediging om er actief en samen met anderen mee aan de slag te gaan. De Participatieraad is het 

van harte eens met het college om de schouders onder de omvangrijke plannen te zetten. We zeggen 

hiervoor graag ook onze medewerking toe. De Participatieraad wil graag ook enige grip houden op de 

ontwikkeling en daarom vragen wij actieplannen en evaluaties. Ook zien we graag dat er bij de 

gemeente een ombudsfunctie komt zodat de onafhankelijke klachtencommissie, die op afstand zetelt, 

niet meer ingezet hoeft te worden. Voor wat betreft het VN-verdrag voor mensen met een beperking 

zien we graag dat dit verdrag, dat vanaf 2016 van kracht is, wordt toegevoegd bij de opsomming van 

wetten. Naast het opstellen van een inclusie-agenda adviseren wij ook de uitvoering ter hand te 

nemen. Het volledige advies en de reactie van het college vindt u hier. 

 

Het tweede advies betreft het actieprogramma 2019-2020 ‘Aanpak huiselijk geweld en 

kindermishandeling’. 

In september 2018 is het landelijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ gelanceerd. Dit 

actieprogramma zal voor Friesland vorm krijgen in een provinciaal actieprogramma. Omdat dit 

inclusief de uitvoering van deelprojecten op z’n vroegst oktober 2020 gereed zal zijn is de gemeente 

gekomen met een tussentijds actieprogramma. Dit actieprogramma sluit aan op de provinciale 

speerpunten en op die gebieden waar lokale beïnvloeding mogelijk is. De Participatieraad vindt het 

een duidelijk verwoord stuk en we delen de zorg met de schrijver(s) dat het aantal meldingen nog 

steeds hoog is. Tevens lijkt het ons zinvol om in het plan van aanpak rekening te houden met de 

verschillende (doel)groepen. We verwachten dat een goede toepassing van de genoemde meldcode 

een stevig fundament gaat geven aan deze nieuwe aanpak. Hier is het volledige advies te lezen.  

Het derde advies  is het beleidsplan voorschoolse voorzieningen en voor- en vroegschoolse educatie 

2020-2023 ‘Jong geleerd wordt vroeg gedaan!’ In dit beleidsplan wordt beschreven hoe de gemeente 

Heerenveen in de periode 2020-2023 uitvoering geeft aan het beleid rondom voorschoolse 

voorzieningen en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Daarnaast wordt ook kort beschreven hoe in 

deze periode onderzoek wordt gedaan naar een passend initiatief voor kinderen met een zwaardere 

ondersteuningsbehoefte in de voorschoolse periode.  

Dit beleidsplan vloeit voort uit de ambitie van het college, om zoveel mogelijk kinderen zonder 

achterstand te laten starten op de basisschool. Dit plan maakt zodoende onderdeel uit van een bredere  
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aanpak om pedagogische basisvoorzieningen in de gemeente Heerenveen te versterken, om zo 

kansengelijkheid van kinderen en jongeren in de gemeente te vergroten. De Participatieraad adviseert 

dan ook positief op dit beleidsplan. Het volledige advies en de reactie van het college vindt u hier.  

 

Conceptadvies 

In de komende vergadering zal het conceptadvies over beleidsregels verlagen van de bijstand in 

verband met de woonsituatie en de schoolverlaterssituatie Participatiewet gemeente Heerenveen 2020 

worden behandeld en een voorzet worden gegeven over de inclusie-agenda.  

  

 

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 

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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