
 

 

NIEUWSFLITS – juni 2015 

 

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 Participatiewet (PW).  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. 

Openbare vergadering Participatieraad 
De volgende vergadering van de Participatieraad is op donderdag 18 juni, aanvang 19.30 uur in het 

Wijkcentrum de Kempenaer, dr. Wumkeslaan 4 te Heerenveen.  Hier vindt u de agenda voor deze 

vergadering. 

Staatssecretaris Van Rijn op bezoek in Heerenveen 
Om een beeld te krijgen van hoe alle veranderingen in de zorg in de praktijk sinds januari uitpakken, 

gaat staatssecretaris Van Rijn tot eind 2015 in gesprek met verschillende betrokkenen uit de zorg. Van 

Rijn startte deze serie bezoeken maandag 8 juni  in Heerenveen. Sinds 1 januari zijn gemeenten 

verantwoordelijk voor de nieuwe Wmo en Jeugdwet. De overheveling van rijksverantwoordelijkheden 

aan de gemeenten brengt de zorg dichter bij mensen. Hoe dat dan in het werk gaat wil de  

staatssecretaris graag in de praktijk meemaken. 

 

Van Rijn sprak in het eerste deel van de dag met mensen die met zorg en ondersteuning te maken 

hebben: cliënten, vrijwilligers, zorgaanbieders en met wethouder Jelle Zoetendal. Later op de middag 

was er een tafeldiscussie waar ook de voorzitter van de Participatieraad bij aanwezig was. 
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http://www.participatieraadheerenveen.nl/vergadering-18-juni.html
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Heerenveen een van de 10 Gouden Gemeenten 
MOgroep, brancheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening, heeft een lijst met 

tien Nederlandse gemeenten gepubliceerd. Zij verdienen de naam Gouden Gemeente omdat de 

gemeente hun nieuwe taken op gebied van zorg en welzijn op een slimme manier vernieuwen, in 

samenwerking met bewoners én organisaties. Heerenveen is één van de tien gemeenten. Heerenveen 

krijgt de benoeming voor haar onderscheidende aanpak. De gemeente is vijf jaar geleden al begonnen 

met de grote veranderingen in de zorg. Vanaf de start is daarbij nauw samengewerkt tussen gemeente 

en alle organisaties die actief zijn in zorg, welzijn en participatie. MO groep ziet ook de meerwaarde 

van de ‘Meitinkers’, die in eigen buurt een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor bewoners.  De 

volledige toelichting vindt u op de website van Mogroep. 

Contactbijeenkomst najaar 2015 
De Participatieraad zal in het najaar een contactbijeenkomst organiseren voor cliëntenraden of cliënten-

vertegenwoordigingen van de 51 Heerenveense WMO-instellingen. Tijdens deze bijeenkomst kunnen 

de genodigden de praktijkervaringen vertellen aan de gemeenteraadsleden van de commissie 

Samenlevingszaken, wethouders en ambtenaren. Omdat wij graag samen met de instellingen de 

agenda van deze bijeenkomst willen opstellen hebben wij gevraagd om de tot nu toe opgedane 

ervaringen, onderwerpen, vragen etc. met ons te delen.  

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 
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