NIEUWSFLITS – april 2016
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.

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? Dat kan, 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.

Openbare vergadering Participatieraad
De eerstvolgende vergadering van de Participatieraad is op donderdag 21 april, aanvang 19.30 uur
kamer 13 gemeentehuis Heerenveen. Hier vindt u de agenda voor deze vergadering.

Adviezen
De Participatieraad heeft het college van B&W geadviseerd over de uitgangspunten en keuzes voor
financiering van Opvang, Beschermd wonen en Aanpak van huiselijk Geweld en kindermishandeling in
2017, Sociaal Domein Fryslân. Over het algemeen kan de Participatieraad instemmen met de lokale
verantwoordelijkheid, per aandachtspunt heeft de Participatieraad nog een aantal kanttekeningen
geplaatst. Het volledige advies vindt u hier.

Informatiebijeenkomst Sociale zekerheid 25 april 2016
Op 25 april a.s. is er een informatiebijeenkomst veranderingen in zorg, welzijn en inkomen 2016 in
wijkcentrum de Kempenaer, dr. Wumkeslaan 4 in Heerenveen. Deze bijeenkomst wordt
georganiseerd door het Steunpunt ‘De Barones’ en de Participatieraad Heerenveen in samenwerking
met het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden. Vanaf 13.30 uur is de zaal open voor de
inloop en kunt onder genot van een kopje koffie of thee nader kennis maken van andere aanwezige
partijen. Het programma begint om 14.00 uur.

De bijeenkomst is voor een ieder die informatie wil hebben over de actuele veranderingen in de
sociale zekerheid en de zorg. Vooral de gevolgen van de Participatiewet, de nieuwe Wet
Maatschappelijke Ondersteuning en de wet Werk en Zekerheid staan centraal. Mensen met een laag
inkomen of een uitkering en mensen die veel zorg nodig hebben krijgen te maken met een
opeenstapeling van maatregelen. Die maatregelen kunnen grote gevolgen hebben voor hun financiën
en het sociale leven. Welke gevolgen hebben al deze veranderingen voor de mensen? Voor wie geldt
de kostendelersnorm? Hoe gaat het met ontslag? Wat zijn de rechten bij het keukentafelgesprek? Op
welke steun kan er gerekend worden? Daarover gaat deze informatiemiddag. Nanne de Jong,
coördinator van het FSU, geeft een presentatie over de gevolgen van de maatregelen en wat dat
betekent voor personen en gezinnen. Vanuit de zaal kunnen allerlei vragen en ervaringen naar voren
worden gebracht. De organisatoren zijn heel benieuwd naar de meningen en ervaringen van de
mensen waar het om gaat. Er zijn vrijwillige hulpverleners aanwezig waarmee na afloop van de
bijeenkomst verder gesproken kan worden. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via
steunpuntbarones@hotmail.com

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

Website
Deze informatie is ook terug te vinden op onze website www.participatieraadheerenveen.nl

