
 

 

NIEUWSFLITS – maart 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. 

Actueel 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op voordracht van 

de Participatieraad 2 nieuwe leden benoemd. Dit zijn Eelco Sixma uit 

Akkrum en Jouke Bouma uit Hoornsterzwaag. Op de website van de 

Participatieraad vindt u onder het kopje "Even Voorstellen" meer 

informatie over deze nieuwe leden.  Wethouder Zoetendal heeft de 

nieuwe leden verwelkomd en hen veel succes gewenst bij het 

uitoefenen van hun adviestaak. 
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Om goed voorbereid aan het nieuwe jaar te beginnen heeft de Participatieraad een teambuildings 

ochtend gehad op 13  februari  jongstleden.  Op de foto achterste rij ziet u v.l.n.r. :   

Fred Dommershuijzen; Johan Mintjes; Eelco 

Sixma; Renie Plantinga; John Blank 

(secretaris); Nico Smits; Jouke Bouma; 

wethouder Zoetendal; Sophia Cuperus; Dik 

van der Korf; Joop van Dam; voorste rij 

v.l.n.r. Ineke van Dam (ambtelijk secretaris); 

Christien Vermeer; Cobie Aandewiel; Riki 

Telgen (vice-voorzitter) en Willy Dommerholt 

(voorzitter). Dick Kleinhesselink is afwezig. 

 

Openbare vergadering Participatieraad 
De volgende vergadering van de Participatieraad is op donderdag 19 maart, aanvang 19.30 uur in het 

gemeentehuis.  Hier vindt u de agenda voor deze vergadering 

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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