
 

 

 

NIEUWSFLITS – april 2014 

 

 

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

wethouders over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Werk en Bijstand 

(WWB).  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? Dat kan, 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. 

Uitgebrachte adviezen 
De Participatieraad heeft zich goed voorbereid voor de april vergadering waarin het nieuwe Wmo 

beleidsplan 2015 aan de orde komt. Deze vergadering op 17 april a.s. zal van 19.30 tot 21.00 uur in het 

teken staan van bovengenoemd onderwerp. Uiteindelijk zal dit leiden tot een degelijk advies aan het 

college.  

Openbare vergadering Participatieraad 
De volgende vergadering van de Participatieraad is op donderdag 17 april, aanvang 19.30 uur in het 

gemeentehuis.  Hier vindt u de agenda voor deze vergadering 

Jaarverslag 2013 en jaarplan 2014 
In de vergadering van maart jl. heeft de Participatieraad haar jaarverslag en jaarplan vastgesteld.    

2013 is wederom een actief jaar gebleken. Maar liefst veertien gevraagde en vijf ongevraagde adviezen 

werden uitgebracht aan het college. Ook 2014 belooft een druk jaar te worden in het kader van het 

decentralisaties waarbij de gemeente in 2015 veel nieuwe taken erbij krijgt. U kunt ons volledige 

jaarverslag 2013 en jaarplan 2014 vinden op onze website. 

mailto:participatieraad@heerenveen.nl
http://www.participatieraadheerenveen.nl/vergadering-17-april.html
http://www.participatieraadheerenveen.nl/fileadmin/jaarverslagen_en_jaarplannen/2013/Jaarverslag_2013_definitief.pdf
http://www.participatieraadheerenveen.nl/fileadmin/jaarverslagen_en_jaarplannen/JAARPLAN_2014_definitief.pdf


 

 
 

 

 

 

 
 

Mantelzorg 
De Participatieraad heeft samen met Caleidoscoop een gezamenlijk artikel gemaakt met de bedoeling 

mantelzorgers binnen de gemeente Heerenveen te bereiken en hen zo nodig ondersteuning aan te 

bieden.  De volledige tekst  hiervan staat op onze website. 

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 www.participatieraadheerenveen.nl 

 

http://www.participatieraadheerenveen.nl/nieuws/nieuwsbericht/archive/1970/01/article/mantelzorg-in-heerenveen-25.html
http://www.participatieraadheerenveen.nl/signaalkaart.html
http://www.participatieraadheerenveen.nl/

