
 

 

NIEUWSFLITS – november 2016 

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  17 november om 19.30 uur deze keer in wijkcentrum 

De Kempenaer, Dr. Wumkeslaan 4  te Heerenveen. Hier vindt u de agenda voor deze vergadering. 

Tijdens deze vergadering zullen drie conceptadviezen worden uitgebracht. Het eerste advies gaat over 

de regeling zorgkosten voor mensen met een laag inkomen. Het tweede advies betreft de regionale 

uitwerking toekomstvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het laatste advies is een 

ongevraagd advies waarin zorgen worden geuit omtrent het plaatsen van mensen met afstand  tot de 

arbeidsmarkt.  De uitgebrachte  adviezen vindt u binnenkort op onze website.  

Terugblik cliëntenradenbijeenkomst 24 oktober 2016. 

De Participatieraad heeft op 24 oktober jl. voor de tweede keer deze bijeenkomst georganiseerd. Er 

waren diverse vertegenwoordigers van verschillende cliëntenraden of cliëntvertegenwoordigers van 

de Heerenveense  WMOinstellingen aanwezig.   Het werd als prettig ervaren dat ook twee 

vertegenwoordigers van de gemeente  aanwezig waren . De onderwerpen die aan de orde kwamen 

waren de onafhankelijke cliëntondersteuning; herindicatie; eigen bijdrage dagbesteding   en of werk 

en de Heerenveense himmelsjek.  Aan de hand van praktijkervaringen is van gedachten gewisseld.  De 

bijeenkomst is als zeer positief ervaren en zal in 2017 een vervolg krijgen. Het beknopte verslag staat 

binnenkort op onze website. 
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Uitgebrachte adviezen  
De Participatieraad heeft in de vergadering van 20 oktober  positief advies uitgebracht over 

Klachtenregeling Sociaal Domein. Het advies van de Participatieraad van 28 augustus 2014 is een 

belangrijke basis geweest voor het voorstel . We zijn verheugd  dat het college van b&w onze brede 

visie op kwaliteit deelt. Het volledige advies  vindt u op onze website. 

Het tweede advies heeft betrekking op de algemene voorziening Heerenveense Himmelsjek & 

Maatwerkvoorziening ondersteuning gestructureerd huishouden. Wij zijn voorafgaand aan de 

invoering in 2015 nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de plannen omtrent deze 

invoering. Wilt u weten waarom wij een positief advies geven? dat leest u hier.   

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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