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De Participatieraad Heerenveen adviseert de gemeente speciaal 

schuldfonds jongvolwassenen  

Vanaf 18 jaar zijn jongvolwassenen financieel verantwoordelijk maar weten hier niet 

altijd goed mee om te gaan en kunnen er schulden ontstaan. Om deze jongvolwassenen 

te helpen en perspectief te bieden is het van belang dat de schulden zo snel mogelijk 

worden opgepakt.  

 

Ongevraagd advies  

Om deze jongvolwassenen perspectief te bieden en te helpen is het van belang dat de 

schulden zo snel mogelijk worden opgepakt. Een mogelijkheid hiervoor is het instellen 

van een fonds waarbij de gemeente de schulden tijdelijk overneemt. De Participatieraad 

adviseert de gemeente een pilot te starten met een groep gemotiveerde 

jongvolwassenen. Het volledige ongevraagde advies staat op de website van de 

Participatieraad www.participatieraadheerenveen.nl Ook kunt u mevrouw Renie Plantinga 

(vicevoorzitter) bellen voor meer informatie 0513-623646. 

 

De Participatieraad Heerenveen adviseert een actievere rol gemeente 

voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

Ondanks de aantrekkende economie blijft het moeilijk om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Ook maken wij ons nog steeds zorgen over de 

stapeling van trajecten waarin mensen terecht komen de kortdurende contracten waar 

veel mensen mee te maken krijgen.  

 

Signalen werkgevers 

Uit de signalen die wij van diverse organisaties en werkgevers hebben gekregen is onder 

meer een faciliterende rol gewenst van de gemeente om de onderlinge contacten tussen 

werkgevers te versterken. Dit kan leiden dat er een betere samenwerking tot stand komt 

tussen de werkgevers met betrekking tot de Participatiewet. Het volledige advies vindt u 

op de website www.participatieraadheerenveen.nl Meer informatie is ook te verkrijgen 

via de vicevoorzitter mevrouw Renie Plantinga telefoon 0513-623646 

 

Participatieraad Heerenveen 

De Participatieraad Heerenveen is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van 

B&W van gemeente Heerenveen gevraagd en ongevraagd adviseert. De Participatieraad 

adviseert over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Participatiewet en de 

Jeugdwet. 
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