
 

 

NIEUWSFLITS – februari 2020  

 

Openbare vergadering Participatieraad 20 februari gemeentehuis Heerenveen  

De eerstvolgende vergadering is  donderdag 20 februari om 19.30 uur in kamer 13 van het 

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

 

Werkbezoek afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling – Toegang 

Op dinsdag 21 januari brachten we een werkbezoek aan de “Toegang” van de gemeente Heerenveen. 

De voltallige Participatieraad was hierbij aanwezig. De leden 

wilden graag weten hoe het staat met de huidige gang van 

zaken met betrekking tot de klantcontacten. Met andere 

woorden hoe is de dagelijkse praktijk en hoe verloopt de 

onderlinge samenwerking. We werden verwelkomd in de 

raadszaal van het gemeentehuis door twee teamleiders, een 

specialist inkomen, een meitinker en een gezinswerker. Er 

volgde een korte uitleg over integraal werken. Aan de hand van 

een casus werd dit nader toegelicht. De leden vonden het een goede bijeenkomst waarvoor de 

medewerkers hartelijk worden bedankt voor hun toelichting. Een jaarlijks terugkerende afspraak wordt 

zeer op prijs gesteld.  

Teambuilding 

Op woensdag 22 januari hebben we weer onze  

jaarlijkse teambuilding gehad. Ook dit keer waren 

we weer te gast in de Lantearne te Akkrum. Aan de 

hand van diverse vragen is teruggeblikt op het 

afgelopen jaar en zijn de speerpunten voor het jaar 

2020 besproken. Ook is de werkwijze van de 

werkgroepen en de wijkduo’s aan de orde geweest. 

Omdat dit jaar de tweede termijn van de voorzitter 

eindigt is ook het aantrekken van een nieuwe 

voorzitter aan de orde geweest. In de 

eerstvolgende uitgave van Groot Heerenveen van 

18 februari staat een interview met de voorzitter en 

de vicevoorzitter. Op de foto ziet u van links naar 

rechts beginnend op de voorste rij: Willy 

Dommerholt (vz); Jelle Roorda; Sophia Cuperus; 

Renie Plantinga (vice-vz); Jolanda Jorna; Nico Smits; Althea Browne; Cobie Aandewiel; Dick 

Kleinhesselink; Johan Mintjes; Johannes Wassenaar; Gosse Spiekhout; Hans Kingma en Edwin Hoekstra. 

 

https://www.participatieraadheerenveen.nl/nieuws/vergadering-13-februari/


 

 

 

 

     

Werving nieuwe voorzitter 

Omdat dit jaar de tweede zittingstermijn van de voorzitter Willy Dommerholt eindigt  

zijn we gestart met de werving van een nieuwe onafhankelijke voorzitter. Bent u 

woonachtig in de gemeente Heerenveen en wilt u, of kent u iemand die zich wil 

inzetten voor de Participatieraad? Dan nodigen wij u van harte uit voor de 

sollicitatieprocedure. De volledige vacaturetekst vindt u hier. Ook vindt u hier meer 

informatie over de taken en profielen van de leden, het dagelijks bestuur en de 

voorzitter. In de februari uitgave van Groot Heerenveen verschijnt een interview met 

Willy Dommerholt en Renie Plantinga.  

 

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.  

Signaalkaart 

Uw verhaal is voor ons een signaal! Wij verzoeken u 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! 

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. Meer informatie over de Participatieraad vindt u op onze website 

https://www.participatieraadheerenveen.nl 
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mailto:participatieraad@heerenveen.nl
https://www.participatieraadheerenveen.nl/signaalkaart/
https://www.participatieraadheerenveen.nl/

