NIEUWSFLITS – februari 2022

Vergadering Participatieraad 17 februari
De vergadering is op donderdag 17 februari om 19.30 uur in it Skûtsje te Heerenveen. De agenda voor
de vergadering vindt u hier.

Bericht van de voorzitter Marianne de Wilde
Ik schrijf dit stukje in de wetenschap dat dinsdag 15 februari versoepelingen zullen worden
aangekondigd. We gaan dan hoop ik weer een stuk terug naar het ‘oude normaal’. We kunnen elkaar
dan weer ontmoeten, fysiek vergaderen en allerlei sociale activiteiten oppakken. Vooral voor inwoners
die moeite hebben om te participeren en af en toe een steuntje in de rug nodig hebben, ontstaan er
weer mogelijkheden om mensen te ontmoeten. Ook als Participatieraad kunnen we onze rol weer
beter invullen. Afgelopen maanden waren we genoodzaakt digitaal te vergaderen en waren er geen
mogelijkheden om bezoeken af te leggen. Gelukkig staat in maart weer een bezoek gepland aan
Caleidoscoop en kunnen we voorzichtig weer gaan nadenken over een jaarplanning en andere
activiteiten. Wij hebben er zin in!
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

