
 
 

NIEUWSFLITS – maart 2023  

Vergadering Participatieraad 16 maart      
De vergadering is op donderdag 16 maart om 19.30 uur in kamer 12/13 van het gemeentehuis. De 
agenda voor de vergadering de vergadering vindt u hier. 
 
Terugblik vergadering 16 februari  
Advies Beleidsregels Tegemoetkoming Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie  
De Participatieraad is gevraagd het college te adviseren over dit onderwerp. We zijn van mening dat het 

doel van het vernieuwen van de beleidsregels, in de huidige praktijk te zorgen voor een betere 

dienstverlening richting belanghebbenden, een positieve ontwikkeling is. Waar nodig stelt het de 

gemeente in staat meer regie te kunnen voeren, op het verbeteren van de situatie van het gezin, 

waardoor er minder lang een beroep gedaan wordt op de regeling. We zijn verheugd dat de gemeente 

Heerenveen met deze beleidsregels verdere invulling hieraan geeft, omdat het hier gaat om 

ondersteuning van een kwetsbare groep ouders, met kinderen t/m 12 jaar voor wie kinderopvang erg 

belangrijk is. Dit om kansengelijkheid, een goede ontwikkeling en aansluiting op het basisonderwijs juist 

voor hen mogelijk te maken. Wel hebben we nog over een aantal punten om verheldering gevraagd. 

Bent u benieuwd naar ons volledige advies? Dat vindt u hier.  

Presentatie Regioplan integrale zorg Heerenveen e.o.  
Voor deze vergadering heeft de Participatieraad Eileen van Ligten, programmamanager implementatie 

Regioplan integrale zorg Heerenveen e.o. uitgenodigd voor een presentatie over dit thema.  

In de regio Heerenveen zijn er vanaf 2015 veel resultaten bereikt door een goede samenwerking 

tussen organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld de 

meekijk- en meedenkconsulten waarbij een specialist op afstand meekijkt met de huisarts en de 

samenwerking op het gebied van de geriatrische revalidatiezorg tussen het ziekenhuis en de 

ouderenzorg. Ook werken huisartsen, wijkverpleging en gemeente samen om kwetsbare burgers tijdig 

ondersteuning of advies te bieden. 

Het gezamenlijke doel van de regionale integrale zorg is:  

• het realiseren van een gezondere populatie,  

• meer ervaren kwaliteit van zorg,  

• verbeteren werkbeleving professionals en 

• tegen minder kosten. 
 

Interventies langs 7 thema’s:  

1. We zetten in op preventie van zorg door in te zetten op leefstijlgroepen  
2. We maken reablement (langer actief thuis) een vast onderdeel van de zorg bij iedere cliënt  
3. Opvangen van zorg en ondersteuning door de gemeenschap (mienskip)  
4. Positieve gezondheid. Niet ziekte of beperking maar veerkracht en wat leven betekenisvol 

maakt staat centraal  
5. Inzet van technologie. Zorg is digitaal, tenzij…  
6. Juiste Zorg, op de Juiste Plek op het Juiste Moment, door de Juiste Professional  
7. We zetten in op verantwoordelijke taakdelegatie om zowel de schaarse professionele 

capaciteit als alle talenten in de keten en de samenleving te benutten 

https://www.participatieraadheerenveen.nl/nieuws/vergadering-16-maart/
https://www.participatieraadheerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/ADVIES-Concept-Beleidsregels-Kinderopvang-SMI.pdf


 
Een zeer interessante presentatie en de Participatieraad zal het onderwerp met interesse blijven 

volgen. Na afloop wordt Eileen door de voorzitter bedankt met het overhandigen van een bloemetje.  

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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