
 

 

NIEUWSFLITS – september 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 eerstvolgende vergadering na de zomervakantie van de Participatieraad is op donderdag 17 

september, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis te Heerenveen.  Hier vindt u de agenda voor deze 

vergadering. Tijdens deze vergadering zal een advies worden uitgebracht over de Harmonisatie en het 

omvormingsplan peuteropvang en er is een advies over de Beleidsregels Leerlingenvervoer.  

Zorgboerderij It Wolwêzen 
Op 27 juni gingen 4 leden van de Participatieraad naar de open dag van 

 It Wolwêzen, een zorgboerderij in De Knipe voor leren, werken en begeleid 

wonen. Men was onder de indruk van de betrokkenheid van de medewerkers  

en de tevredenheid van de leerlingen, bewoners en/of logees die men heeft 

gesproken. Op de foto ziet u een aantal leden in gesprek met Anouk 

Rentmeester, mede eigenaar van It Wolwêzen. 

 
 

Beëindiging zittingstermijn Joop van Dam  
In de laatste vergadering  voor de zomervakantie op 18 juni jl. heeft de Participatieraad afscheid 

genomen van de heer Joop van Dam. De heer Van Dam vond het tijd worden voor andere bezigheden 

en heeft besloten om na zijn eerste termijn zijn werkzaamheden voor de Participatieraad niet voort te 

zetten. Vice-voorzitter  Riki Telgen heeft hem hartelijk bedankt voor zijn inzet. 

 

 

mailto:participatieraad@heerenveen.nl
http://www.participatieraadheerenveen.nl/vergadering-17-september.html
http://www.wolwezen.nl/


 

 

Actueel  
Het college van burgemeester en wethouders heeft op voordracht van de Participatieraad mevrouw 

Ildi van Boetzelaer-Gulyás per 1 augustus benoemd als nieuw lid. Op de website van de 

Participatieraad onder het kopje “even voorstellen” vindt u meer informatie over haar. Sinds februari 

van dit jaar “draait” mevrouw van Boetzelaer  op achtergrond al mee.  We wensen haar succes!  

Contactbijeenkomst najaar 2015 
De Participatieraad zal op 12 oktober een contactbijeenkomst organiseren voor cliëntenraden of 

cliëntenvertegenwoordigingen 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.  

Uitgebrachte adviezen  
De Participatieraad heeft het eerste halfjaar van 2015  drie gevraagde en twee ongevraagde adviezen 

uitgebracht aan het college. Het gaat om de Verordening Participatieraad; Verordening 

Leerlingenvervoer en de Beleidsregels Bijzondere Bijstand.  Het eerste  ongevraagde advies gaat over 

Beleidsregels verlagen algemene bijstand ivm woonsituatie en schoolverlatersituatie Participatiewet 

gemeente Heerenveen 2015. Het tweede is een ongevraagd advies over Expertisecentrum Werkhulp 

(mr. Duisterhoutschool). De volledige adviezen kunt u vinden 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 
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