
 
NIEUWSFLITS – januari 2023  

Vergadering Participatieraad 19 januari        

De vergadering is op donderdag 19 januari om 19.30 uur in kamer 12/13 van het gemeentehuis. De 

agenda voor de vergadering vindt u hier. 

 

Terugblik vergadering 15 december – advies regiovisie Jeugdhulp  

De vergadering van 15 december is wegens ziekte niet doorgegaan. Het advies dat zou worden 

behandeld is op een later moment digitaal besproken. Het gaat om het advies van de Participatieraad 

op de regiovisie Jeugdhulp jeugdhulpregio Fryslân. Wij zijn van mening dat deze regiovisie heldere 

kaders stelt en blijk geeft van een positieve benadering richting de gezinnen van de jeugdigen. We zijn 

verheugd om te lezen dat men streeft naar een regisseur per gezin. De uitvoerbaarheid zou naar onze 

mening meegenomen kunnen worden in het Lokaal Transformatieakkoord Heerenveen. Ons volledig 

advies vindt u hier.  

 

Budgetloket van start in de gemeente Heerenveen 
 
Veel mensen maken zich zorgen over hun huishoudboekje op dit moment. De prijzen van energie, van 
de boodschappen, de zorgkosten om maar een aantal voorbeelden te noemen wekken ongerustheid 
op bij niet alleen de mensen met een minimum inkomen, maar ook steeds meer bij de mensen met 
een middeninkomen. 
Mensen met zorgen als deze kunnen sinds begin december terecht bij het Budgetloket. Hier kan met 
behulp van een rekentool snel een overzicht worden gemaakt van de status van hun huishoudboekje. 
Zijn de zorgen terecht, komt het inderdaad niet meer goed gezien de gestegen prijzen? En misschien 
komt men nu nog wel rond, maar wat als straks de energierekening een stuk hoger wordt? Wat is het 
besteedbaar inkomen nu precies, en hoe zit dat straks? Op die vragen kan men bij het budgetloket een 
antwoord geven. Met behulp van de rekentool kan niet alleen snel een overzicht worden gemaakt van 
de inkomsten en de uitgaven, ook is er een mogelijkheid gecreëerd waarmee men een inschatting kan 
maken van de energierekening op het moment dat het prijsplafond in werking is gesteld. 
 
Belangrijk is verder dat er nauw contact is met netwerkpartijen waardoor in het geval dat een vraag 
moet worden doorgezet naar een instantie, dit snel en effectief kan geschieden. Denk hierbij aan 
vragen op het gebied van (energie) toeslagen, bij schulden, maatschappelijke problemen enzovoort. 
Het budgetloket is een initiatief van Humanitas Thuisadministratie, Sociaal Werk De Kaai en vanuit 
Caleidoscoop de Budgetmaatjes en Steunpunt de Barones. 
 
De inloopspreekuren van het budgetloket zijn vooralsnog op de donderdagmiddagen van 13:30 - 15:30 
bij Steunpunt de Barones, maar worden op korte termijn uitgebreid naar de Pop-Up locatie aan de 
Sieverstraat in Heerenveen op de woensdagochtenden van 10:00-12:00 uur, en bij de 
inloopspreekuren in de bibliotheken Mar en Fean op de dinsdagmiddagen van 13:30 - 14:30. 
 
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.  

https://www.participatieraadheerenveen.nl/nieuws/vergadering-19-januari-2/
https://www.participatieraadheerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/Advies-Regiovisie-jeugdhulp.pdf
mailto:participatieraad@heerenveen.nl


 
 

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 

 

https://www.participatieraadheerenveen.nl/signaalkaart/
https://www.participatieraadheerenveen.nl/

