
 

NIEUWSFLITS – mei 2017 

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.  

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.  

Openbare vergadering Participatieraad 
De eerstvolgende vergadering is op donderdag 18 mei om 19.30 uur in het gemeentehuis (kamer 13) 

te Heerenveen. Hier vindt u de agenda voor deze vergadering.  

 
Uitgebrachte adviezen  
In de vergadering van 20 april jl. is er advies uitgebracht over het advies Privacy en kindpakket en 

participatiefonds 18+. U kunt de adviezen  met de reacties van het college van benw vinden op onze 

website. 

Diverse bezoeken van de werkgroepen 

Onder grote belangstelling van buurtbewoners, personeel, deelnemers/cliënten, ouders en andere 

genodigden, o.a. wij van de Participatieraad 

Heerenveen, werd de nieuwe woonunit  ‘It Wider 

Utsjoch’ bij It Wolwêzen in De Knipe officieel geopend 

door wethouder Siebenga. Een paar flinke regenbuien 

konden het feest niet verstoren! Tegelijk werd het 10-

jarig bestaan gevierd.  

It Wolwêzen is een mooie dag-werk-leer (en nu ook 

woon-)voorziening voor jongeren met een afstand tot 

de arbeidsmarkt (zoals dat heet). Het heeft intussen 

bewezen een veilige omgeving te zijn. Prima plek dus 

om te gedijen! 

 

mailto:participatieraad@heerenveen.nl
https://www.participatieraadheerenveen.nl/vergadering-15-december.html
https://www.participatieraadheerenveen.nl/adviezen.html


 

 

Zie voor meer informatie de website: 

www.wolwezen.nl  

Op de foto’s ziet u de openingshandeling en de 

nieuwe bewoners! 

 

 

 

Nieuwe website vanaf 23 mei 
De Participatieraad gaat op dinsdag 23 mei a.s. de  volledig vernieuwde website in gebruik nemen. 

Deze website is gebruikersvriendelijker en is aangepast aan de eisen van de tijd. Hierdoor is de website 

ook goed te benaderen op mobiele telefoons en tablets. U wordt van harte uitgenodigd om een kijkje 

te nemen op onze nieuwe website. Tot die tijd is de huidige website nog beschikbaar. 

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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