
 
NIEUWSFLITS – december 2022 

Vergadering Participatieraad 15 december       

De vergadering is op donderdag 15 december om 19.30 uur in kamer 12/13 van het gemeentehuis. De 

agenda voor de vergadering vindt u hier  

 

Terugblik vergadering 17 november  

De heer Tuller was aanwezig voor de presentatie Lokaal Akkoord Jeugd. Een akkoord tussen partijen 

die zich bezig houden met de jeugd over hoe we ervoor kunnen zorgen dat in de toekomst kinderen 

die zorg nodig hebben, deze ook krijgen. Een houdbaar stelsel. Dit gaat over het hele jeugdbeleid.  

Iedereen voelt wel dat het vastloopt: 

 Elk jaar meer kinderen 

 Elk jaar 10% meer kosten 

 Krijgen kinderen die het hardst zorg nodig hebben makkelijk de juiste zorg 

 Wachtlijsten, personeelsverloop, omvallende aanbieders i.c.m. woekerwinsten, etc. 
 

Voor wie het beleid is wordt in cocreatie bepaald. Het Lokaal Akkoord wordt gesloten met: 

 onderwijs en kinderopvang 

 preventiepartners 

 zorgaanbieders 

 GI’s (jeugdbescherming, jeugdreclassering) 

 Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming 

 huisartsen 
 

Dit Lokaal Akkoord wordt nog verder uitgewerkt in uitvoeringsplannen. De regiovisie jeugdhulp die bij 

de stukken zat gaat alleen over specialistische jeugdhulp en is een zeer algemeen visiedocument. In de 

eerstvolgende vergadering zal de Participatieraad hierover een advies uitbrengen.   

Opvanglocatie Hotel2 Heerenveen   

In de vorige Nieuwsflits stond dat er een werkbezoek aan de opvanglocatie voor Oekraïners in Hotel2 

in Heerenveen is gebracht. Een aandachtspunt was de speellocatie voor de kinderen. Naar aanleiding 

hiervan is door de coördinator aangegeven dat er aan de westzijde van de accommodatie een grote 

tuin (met gras) is waar kinderen kunnen spelen. Daar is dus al in voorzien.  

Bezoek werkgroep Jeugd aan KDC ús Greide aan de Meerkoetweg in Heerenveen  

KDC ús Greide biedt gespecialiseerde jeugdzorg voor jongeren van 2 tot  18 jaar. Na een observatie 

periode wordt er maatwerk geleverd omdat elk kind anders is en elke problematiek een andere 

aanpak nodig heeft. 

Ús Greide beschikt over fysiotherapie, logopedie, muziek therapie en meer om de kinderen zo goed 

mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Op de leeftijd van 18 jaar gaan de kinderen naar 

dagbesteding. Soms worden ze doorgestuurd naar de Duisterhoutschool. De opvang op ús  Greide is van 

9.00 tot 15.00 uur. Er zijn goede vervoersafspraken voor het halen en brengen van de kinderen, dit loopt 

goed. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het  vervoer maar dit kan via Alliade geregeld worden. Het 

https://www.participatieraadheerenveen.nl/nieuws/vergadering-15-december/


 
wordt wel steeds ingewikkelder (onvoordelige routes, te 

vroeg of te laat en soms door routes te koppelen enz.) 

Momenteel zijn er 4 groepen  van ca. 5 tot 8 kinderen waar 

onder ook een aantal één-op-één begeleidingen. In totaal 

zijn er nu 38 kinderen. In januari 2023 komt er een 5e groep 

bij. Daarmee is de wachtlijst weggewerkt. De intensiviteit 

van begeleiden neemt wel toe. Problematiek waar men mee 

te maken heeft: gedragsproblematiek, taal problemen en 

multi problematiek in gezinnen. Dit maakt dat daardoor 

groepen soms ook kleiner van samenstelling moeten zijn. 

De kinderen komen uit verschillende gemeenten o.a. Lemmer, Sneek, Jirnsum, Wolvega en 

Heerenveen. Alliade heeft 5 KDC ’s in Friesland waarbij die in Heerenveen een BEC is: een Behandel 

Expertise Centrum. 

KDC ús Greide heeft het gevoel dat ze nog steeds niet bij elke hulpverlener of instantie bekend zijn. 

Daar ligt een taak om aan de naamsbekendheid te werken voor Alliade en het KDC zelf. Dit herkennen 

we ook als Participatieraad. Binnenkort komt er een bord in de tuin dat voor duidelijkheid moet 

zorgen. Het was een fijn bezoek waarin we een positieve sfeer konden waarnemen en een inhoudelijk 

gesprek hebben gevoerd. 

 

 
 

Als Participatieraad hopen wij dat wij mede door onze contacten met ú als cliëntenraden en 

maatschappelijke organisaties er aan blijven bijdragen dat alle burgers hun leven op eigen wijze 

invulling kunnen geven en kunnen meedoen in de Heerenveense samenleving. 

De leden van de Participatieraad Heerenveen  

wensen u plezierige kerstdagen 

& 

een voorspoedig 2023 

Ook voor u persoonlijk een gelukkig Nieuwjaar 

 

 

 

http://www.vgsportzwolle.nl/kopsitekerst2015/


 
 

 

 

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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