
 

 

NIEUWSFLITS – maart 2018 

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 15 maart om 19.30 uur in kamer 13 van het 

gemeentehuis van Heerenveen. Hier vindt u de agenda voor deze vergadering. 

 

Werkbezoek Werkgroepen  
Op 14 februari hebben leden van werkgroep Meedoen en Voorzieningen een 

bezoek gebracht aan Puer leven in stijl te Gorredijk. Aanleiding voor dit 

bezoek was hun deelname aan de cliëntencontactavond in november 2017. 

We zijn hartelijk ontvangen en hebben een rondleiding gehad en er was ruim 

tijd om met de deelnemers van Puer te spreken. Puer heeft een winkel, met 

werkplaats, ze werken samen met de Miente in Gorredijk en met het 

Hummelhûs in Nieuwehorne. 

Belangrijkste voor deze deelnemers blijft het keukentafelgesprek en wat daarna door 

de gemeente toegekend wordt aan zorg/begeleiding. 

 

Adviezen 
Op 28 februari heeft de Participatieraad een ongevraagd advies uitgebracht over de 

evaluatie van het beleid sociaal domein 2015-2017. Op 28 november 2017 ontving de Participatieraad 

de brief en notitie over de evaluatie van de beleidsplannen op de drie leefdomeinen in het kader van 

de decentralisatie, alsmede de evaluatie van de doorontwikkelagenda. 
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De Participatieraad heeft de afgelopen jaren gezien dat de gemeente Heerenveen op deze nieuwe 

beleidsterreinen veel en goed werk heeft verricht en belangrijke resultaten heeft behaald. Ook zag de 

Participatieraad dat de praktijk soms weerbarstig was. 

In de toegezonden evaluatie wordt een helder overzicht gegeven van alle gerealiseerde beleid met 

soms vermelding van positieve of bijzondere resultaten en ontwikkelingen die gaande zijn. Tevens 

wordt een schets gegeven van vervolgopgaven 2018 en verder. De Participatieraad mist in 

voorliggende stukken vier belangrijke onderdelen zodat een ongevraagd advies wordt uitgebracht. Het 

volledige advies vindt u hier.  

Nieuwe indeling werkgroepen en instellen wijkduo’s  

De leden hebben in de vergadering van 15 februari jl. is unaniem ingestemd met een nieuwe 

werkgroepindeling. Aanleiding hiervoor is mede gebaseerd op de uitkomsten van de teambuilding van 

2 februari 2018. Doel is om de adviestaak beter te benutten.  

Er is gekozen voor vier nieuwe werkgroepen Jeugd; Ouderen; Meedoen en Voorzieningen en Werk en 

Inkomen. Daarnaast zijn de leden in duo’s verdeeld over de zes woonservicezones die de gemeente 

hanteert. Doel is om informatie uit de dorpen en wijken van de zones bij te houden en signalen op te 

halen. Het actief instellen en ook weer beëindigen van tijdelijke themagroepen als bijvoorbeeld de 

beleidsagenda dit aangeeft is een onderdeel dat blijft behouden. Op onze website vindt u meer 

informatie.  

Contactbijeenkomst 

De organisatie van de jaarlijks terugkerende contactbijeenkomst zal dit jaar anders van opzet zijn. 

Voorgaande jaren werden de cliëntenraden en/of de cliëntenvertegenwoordigers van de 

Heerenveense Wmo-instellingen uitgenodigd. Dit jaar werken de gemeente Heerenveen en de 

Participatieraad samen en zullen mensen persoonlijk per brief worden uitgenodigd. De ervaringen die 

wij zo hopen ‘op te halen’ kunnen bij het bepalen van nieuw beleid van de gemeente van belang zijn. 

De onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn de Himmelsjek, de informatievoorziening van de 

gemeente en de ervaringen met de Meitinker.  

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 https://www.participatieraadheerenveen 

 

https://www.participatieraadheerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/DEFINITIEF-ongevraagd-advies-Evaluatie-beleid-sociaal-domein-2015-2017.pdf
https://www.participatieraadheerenveen.nl/
http://www.participatieraadheerenveen.nl/signaalkaart.html
https://www.participatieraadheerenveen/

