
 

                              NIEUWSFLITS –april 2022 

 

Vergadering Participatieraad 21 april      

De vergadering is op donderdag 21 april  om 19.30 uur it Skûtsje te Heerenveen. De agenda voor de 

vergadering vindt u hier. 

 

Ruimte voor nieuwe leden 

Vanwege het beëindigen van de zittingstermijn van een tweetal leden en het aanvaarden van het 
gemeenteraadslidmaatschap van een ander lid zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste leden. Zoekt 
u vrijwilligerswerk (of ken u iemand anders) waarin u uw maatschappelijke betrokkenheid kwijt kunt 
en waarbij uw talenten en werkervaring worden ingezet ten behoeve van de inwoners van de 
gemeente Heerenveen? dan zijn wij op zoek naar u!  Stuur uw motivatiebrief en curriculum vitae 
uiterlijk 12 mei naar participatieraad@heerenveen.nl. Op 17 mei zullen de gesprekken plaatsvinden. 
De volledige vacature en meer informatie vindt u op onze website.  

 

Terugblik vergadering 17 maart – adviezen  

Advies Verordening bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Heerenveen 2022 

De werkgroep Jeugd is vroeg bij het proces van de nieuwe verordening betrokken en heeft in de 

vergadering nog een toelichting op het conceptadvies gegeven. De Participatieraad staat positief 

tegenover het actualiseren van de huidige verordening omdat de ontwikkelingen omtrent Passend 

Onderwijs zijn meegenomen. Wij zijn van mening dat de verordening inhoudelijk blijk geeft van een 

positieve betrokkenheid van de gemeente richting gebruikers en hun ouders. In artikel 4 van de 

verordening wordt gesproken over de zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij de aanvraag. Hiervoor 

geldt dat individueel maatwerk kan worden geboden. Wel hebben we nog een aantal vragen aan het 

college. Benieuwd welke dat zijn? dat leest u hier. De reactie van het college vindt u hier.  

 
Advies actieplan Wmo preventieplan 2022-2026 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen hebben wij in februari een presentatie gehad over 

het actieplan Wmo preventieplan. Alle werkgroepen hebben voor het advies hun bijdrage geleverd. In 

deze vergadering is het advies samengesteld.  

Wij zijn positief over de buurtaanpak die in deze plannen wordt gestimuleerd. Verder vinden wij het 

positief dat ingezet wordt op 6 thema’s gericht op specifieke doelgroepen: mensen met een LHBTI-

achtergrond, mensen met een beperking en andere doelgroepen die een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken om te kunnen meedoen in de Heerenveense samenleving. 

Wel vragen wij ons af of deze brede aanpak niet leidt tot een te grote versnippering. Het beschikbare 

budget wordt over een dermate groot aantal actiepunten verdeeld dat het de vraag is of de beoogde 

doelen worden bereikt. Preventie vraagt bij uitstek een aanpak die jarenlang wordt voortgezet voordat 

het resultaat oplevert, terwijl dit programma plannen bevat voor de komende drie jaren zonder dat 

wordt aangegeven op welke wijze een voortzetting van deze plannen wordt beoogd. We missen hierbij 

de lange termijnvisie. Verder vinden wij een goede aansluiting bij het project Welzijn op recept 

belangrijk.  

https://www.participatieraadheerenveen.nl/nieuws/vergadering-21-april/
https://www.participatieraadheerenveen.nl/nieuws/op-zoek-naar-nieuwe-leden/
https://www.participatieraadheerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/Advies-Verordening-bekostiging-ll-vervoer.pdf
https://www.participatieraadheerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/Reactie-college-advies-Llvervoer.pdf


 
Wat betreft het thema Langer thuis blijven wonen vragen wij aandacht voor de gevolgen. Zo zijn voor 

ouderen belangrijke aspecten:  blijven wonen in hun eigen omgeving, ondersteuning bij de dag-

invulling en welbevinden. Ook woningen voor ouderen in de dorpen en woningaanpassingen zijn 

belangrijke punten waarbij de wooncorporaties een belangrijke schakel zijn. Ook voor jongeren zien 

wij aandachtspunten bij het langer zelfstandig thuis blijven wonen zoals: het aantal zorgmedewerkers 

in de toekomst, belastbaarheid mantelzorgers en de ondersteuning van jeugdmantelzorgers. Ons 

volledig advies leest u hier.  

Cosbo aan tafel bij de Participatieraad  

Op dinsdag 15 maart jl. heeft de werkgroep 

ouderen (bestaande uit Iety Hullegie, Nico Smits, 

Jelle Roorda en Ankie Speel) vergaderd in het 

Posthuis te Heerenveen. Te gast waren de 

gezamenlijke ouderenbonden, verenigd onder de 

naam Cosbo (bestaande uit de heren Vogelzang, 

Van der Wal en Bouwers).  

De Samenwerkende Ouderen Organisaties 

Heerenveen (het Cosbo) komt op voor de belangen 

van alle senioren in de gemeente Heerenveen op 

de terreinen inkomen, welzijn en zorg, huisvesting, 

mobiliteit, digitalisering en laaggeletterdheid en 

meedoen.  

Wat leeft er bij de ouderen? 

Cosbo gaf aan dat voor veel ouderen onze digitale samenleving te snel gaat. Waar kan men die hulp en 

ondersteuning vinden als het gaat om praktische zaken, die vooral te maken hebben met onze digitale 

samenleving? Signalen vanuit de Cosbo zijn waardevol. Wat speelt er breed bij ouderen? Daarom is het 

belangrijk om in ieder geval 2x per jaar met de gezamenlijke ouderenbonden aan tafel te zitten. Zodat 

we over en weer weten wat er speelt en elkaar hierin kunnen versterken. 

Gesproken werd over communicatie, welzijn en zorg, wonen en veiligheid, participatie en samenleving, 

lokaal vervoer en voorzieningen. Ook kwam het concept van Positieve Gezondheid en Welzijn op recept 

ter tafel.  

 
Werkbezoek Caleidoscoop  

 Op maandag 28 maart heeft de Participatieraad een werkbezoek gebracht aan Caleidoscoop waar we 

door de manager Imkje de Goede werden ontvangen. Tijdens de coronaperiode is men veel de wijken 

in geweest en heeft men op creatieve wijze contact gezocht en gehouden met inwoners. Imkje geeft 

aan dat zij zien dat jongeren veel last hebben ondervonden van deze periode. Er zijn achterstanden in 

de sociale ontwikkeling en jongeren ervaren veel stress en zijn angstig.  

Het nieuwe Wmo preventiebeleid is een uitdaging voor Caleidoscoop maar biedt tegelijkertijd ook 

kansen. Werken vanuit de bedoeling op maat naast de bewoner is niet nieuw maar als we blijven doen 

zoals we deden, zegt Imkje gaan we niet veranderen. 

Men vindt dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de budgetmaatjes. Het is de bedoeling dat de 

budgetmaatjes en de Barones in elkaar worden geschoven zodat een sociaal juridisch maatje ontstaat. 

 

https://www.participatieraadheerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/Advies-uitvoeringsprogramma-Preventie-WMO.pdf


 
 

 

Er zijn op dit moment 3 huisartsenpraktijken die meedoen met de pilot voor praktijkondersteuning. Tot 

nu toe zijn de resultaten zeer positief, men weet elkaar te vinden en er wordt veel gebruik van gemaakt. 

Ander onderwerpen die de revue passeerden waren de sociaal juridische dienstverlening in de 

bibliotheek, de mantelzorgers, het langer zelfstandig thuiswonen van ouderen, duurzaamheid en 

transitie, dementie, armoede en specifiek de 

energiearmoede, de thuisadministratie van 

Humanitas, de samenwerking met de Kaai etc. 

Teveel onderwerpen om verder op te noemen.  

We hebben Caleidoscoop bedankt voor de 

gastvrijheid en de wens uitgesproken om 

bestuurlijk één keer per jaar te ontmoeten en 

tweejaarlijks een werkbezoek te plannen.  

 

Op de voorste rij ziet u:  Nico Smits, Marianna de 

Wilde, Baukje Elzinga, Imkje de Goede en Iety 

Hullegie.  

Op de achterste rij ziet u Hans Janssen, Hans 

Kingma Gosse Spiekhout en Jolanda Jorna 
 

 

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 

 

 

 

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

