NIEUWSFLITS – december 2021
Vergadering Participatieraad 16 december
De vergadering is op donderdag 16 december en zal digitaal plaatsvinden. De agenda voor de
vergadering vindt u hier.
Advies Uitvoeringsprogramma nieuwe Wet Inburgering
In de vergadering van 17 november heeft de Participatieraad advies gegeven op het
uitvoeringsprogramma nieuwe wet inburgering. De algehele indruk van de Participatieraad is dat de
gemeente Heerenveen op een positieve manier en met ambitie de lijnen heeft uitgezet. Daarnaast is
geprobeerd om een goed beeld te schetsen omtrent de nieuwe uitvoering van de inburgering. Wel
blijven de plannen nog vrij algemeen en missen wij nog creatieve en inspirerende ideeën en projecten.
Wij adviseren om goed rekening te houden met en extra aandacht te geven aan de grote groep
statushouders voor wie taalniveau B1 moeilijk haalbaar lijkt te worden. Deze groep heeft meer moeite
om goede aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Dit maakt extra activiteiten en begeleiding nodig.
We adviseren de gemeente in te zetten op samenwerking tussen alle verschillende aanbieders en dit
te vertalen in aanbestedingseisen of subsidieafspraken. Instellingsbelangen mogen niet belemmerend
werken: Geef de ruimte aan de inburgeraars. Bent u benieuwd naar ons volledige advies? Dat vindt u
hier.

Werkgroep Werk en Inkomen stelt zich graag aan u voor
Wie zit er in deze werkgroep?
In deze werkgroep zitten: Hans Kingma (contactpersoon), Renie Plantinga, Marjon Voorzanger, Gosse
Spiekhout, Hans Janssen en Edwin Hoekstra.
Wat doet deze werkgroep?
Deze werkgroep volgt actief het beleid van de gemeente Heerenveen op het gebied van Werk en
Inkomen, re-integratie en participatie en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit (via de
Participatieraad) aan de gemeente op de genoemde beleidsvelden. Daarnaast adviseert deze
werkgroep op de aanpak van de gemeente omtrent laaggeletterdheid en op de aanpak van de
inburgering van nieuwkomers. Ook volgt de werkgroep goed wat er terecht komt van de plannen van
de gemeente op deze beleidsvelden.
Op welke wijze houdt deze werkgroep contact met de doelgroep en komt ze aan de nodige
informatie?
De werkgroep zoekt actief contact met allerlei organisaties binnen de gemeente die actief zijn met de
begeleiding, dienstverlening en belangenbehartiging van de doelgroep. Daarnaast gaat de werkgroep
regelmatig in overleg met de betrokken ambtenaren over voortgang en ontwikkelingen op de
bovengenoemde beleidsterreinen.

Wat zijn belangrijke speerpunten van deze werkgroep voor de komende periode?
De werkgroep heeft onlangs advies uitgebracht omtrent het gemeentelijk beleid rond de nieuwe wet
inburgering. De werkgroep zal de verdere uitwerking en uitvoering van dit beleid actief volgen.
Daarnaast wil de werkgroep optimaal invloed uitoefenen op de nieuwe ontwikkelingen ten aanzien
van de zorgkosten voor mensen met een laag inkomen (collectieve zorgverzekering). Verder volgt de
werkgroep actief of er knelpunten ontstaan rond de schuldhulpverlening en de armoedebestrijding.
Door de toeslagenaffaire en door de gevolgen van de Corona-crisis verdient deze problematiek extra
aandacht.
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

