
 

NIEUWSFLITS –september 2021 

Vergadering Participatieraad 16 september     

De vergadering is op donderdag 16 september en zal plaatsvinden in it Skûtsje te Heerenveen. Indien u 

de vergadering wilt bijwonen dan dient u zich aan te melden via participatieraad@heerenveen.nl dit in 

verband met de nog geldende coronamaatregelen. U kunt zich uiterlijk tot donderdag 12.00 uur 

aanmelden.  De agenda voor de vergadering vindt u hier.  

 

Teambuilding 2 september  

De jaarlijkse teambuilding is vanwege de coronamaatregelen een aantal keren uitgesteld maar gelukkig 

was het dan op 2 september jl. toch mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. We hadden een mooi 

programma samengesteld waarbij we hebben teruggekeken op het voorbijgaande jaar. Wat was het in 

dit coronajaar lastig voor de Participatieraad om contact te houden en te krijgen met de verschillende 

groeperingen en vrijwilligersorganisaties. Ondanks deze omstandigheid zijn de nieuwe leden die op 1 

november zijn gestart met veel enthousiasme aan de slag gegaan en zij voelden zich al snel thuis in de 

verschillende werkgroepen.  

Daarna hebben we van de strategisch beleidsadviseurs van de gemeente een presentatie gehad over 

het proces van bestuurlijke besluitvorming binnen de gemeente. Een boeiende en leerzame bijeenkomst 

die erg op prijs werd gesteld. Na de lunch zijn we verder gegaan met het bespreken van een aantal 

belangrijke thema’s.  

Na afloop van de teambuilding hebben we op informele wijze afscheid genomen van de leden die na het 

beëindigen van de tweede ambtstermijn op 1 november 2020 zijn gestopt. Al met al kijken we terug op 

een zeer geslaagde dag. 

 

Vacature voorzitter Participatieraad 

Wegens omstandigheden heeft de voorzitter zijn functie per 1 juli jl. neergelegd. Daarom zijn wij op zoek 

naar een nieuwe voorzitter. Er zijn in diverse media advertenties geplaatst en de termijn om te reageren 

sluit zondag 19 september. Heeft u affiniteit met het beleid van de gemeente Heerenveen op het gebied 

van het sociaal domein waarin ‘meedoen’ centraal staat of ken u iemand die dit heeft? Wij bieden een 

mooie en uitdagende vrijwilligersfunctie met onkostenvergoeding waarin u uw maatschappelijke 

betrokkenheid kwijt kunt. Een functie ook waarbij u uw talenten en (werk)ervaring inzet voor wat de 

inwoners van de gemeente Heerenveen nodig hebben op het gebied van het sociaal domein 

Voor de volledige vacaturetekst  verwijzen wij u graag naar de website. Wilt u eerst nog wat meer 

informatie dan kunt u bellen met de secretaris van de Participatieraad de heer Edwin Hoekstra, 

telefoonnummer 06 - 48 91 43 25. 
 

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.  
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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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