NIEUWSFLITS – maart 2022

Vergadering Participatieraad 17 maart
De vergadering is op donderdag 17 maart om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te
Heerenveen. De agenda voor de vergadering vindt u hier.

Terugblik vergadering 17 februari
Twee beleidsmedewerkers van de gemeente hebben tijdens deze vergadering een presentatie
verzorgd over het concept actieplan Wmo preventie 2022-2026. Een zeer prettige en onderhoudende
presentatie wat resulteerde in een ontspannen bijenkomst. De thema’s die in dit conceptplan worden
behandeld zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Langer thuis blijven wonen
Voorliggende voorzieningen waaronder mantelzorg en vrijwilligerswerk
Emancipatiebeleid en inclusie
LHBTI en Regenboog
Inclusiebeleid VN panel en gehandicapten aangelegenheden
Stimuleren bewegings programma voor mensen met een beperking

Bij elk van de bovenstaande thema’s staan 5 maatregelen die kunnen worden getroffen in de jaren
2022 tot 2026. Veel programma’s draaien om communicatie en bewustwording.
In onze komende vergadering van 17 maart zullen wij adviseren over dit actieplan.
Gesprek J.P. v.d. Bentstichting met werkgroep Jeugd 31 januari 2022
Na een introductie- en voorstelrondje geven de medewerkers van de JP van den Bentstichting wat
meer achtergrondinformatie over hun samenwerking met de gemeente.
Cliënten van de JP van de Bentstichting (JP) worden vanuit de WMO gefinancierd. Uitgangspunt is
ondersteuning bij het dagelijks leven. Men is geen behandelaar, maar ondersteunt de cliënten om hun
weg te vinden in het dagelijks leven. JP is begonnen vanuit de regio Deventer en is nu actief in geheel
Noordoost Nederland, in Heerenveen op meerdere locaties.
Samenwerking met de gemeente Heerenveen wordt als positief gezien, zeker in vergelijking met
andere gemeenten. Contact met Meitinkers en ambtenaren is goed en men is blij met het relatief lage
verloop bij de gemeente.
Waar het zo nu en dan schuurt is het feit dat de gemeente cliënten doorstuurt zonder vooraf contact
met JP. Contractueel mag dit, maar het is niet handig omdat men dan soms mensen terug moet sturen
naar de gemeente omdat zij bij JP niet aan het juiste adres zijn.

Corona heeft niet een duidelijk effect. De trend naar meer zorg was al voor corona ingezet. De groep
die het niet redt komt steeds beter in beeld. Men krijgt de laatste tijd steeds meer aanwas via of vanuit
de GGZ. Cliënten zijn voornamelijk volwassen, waarvan sommigen met kinderen.
Bij JP wonen mensen met verschillende problematiek met elkaar en niet in gespecialiseerde groepen.
Zo kunnen mensen met het Downsyndroom, verslaafden en licht verstandelijk gehandicapten in 1
groep wonen. Hetzelfde geldt voor de leeftijden die lopen van 20-70 jaar.
Wij worden uitgenodigd zodra corona dit toelaat een bezoek te brengen aan de verschillende locaties.
Het was een leerzaam en prettig gesprek en kennismaking.
Bezoek contactmiddag ouderenbonden 4 maart
Op vrijdag 4 maart hebben de leden Hans Kingma en Nico Smits een bezoek gebracht aan de
Ouderenmiddag in het Heidemeer hotel. Deze middag met als thema ‘Meedoen in Heerenveen’ werd
georganiseerd door het Cosbo, de koepel van de gezamenlijke ouderenbonden OOH, PCOB/ Kmbo en
FNV senioren. Zo’n 50 ouderen kregen de kans om in gesprek te gaan met wethouder Jelle Zoetendal
die het sociaal domein in zijn portefeuille heeft. De thema’s die voorbij kwamen waren wonen, zorg en
welzijn, digitalisering en welke voorzieningen maken het mogelijk om mee te doen in de Heerenveense
samenleving. Onder leiding van Jan Elzinga van de FNV kwam er een onderhoudend gesprek op gang.
Ook werden door de aanwezige ouderen nog zorgen geuit over het niet bereikbaar zijn van de wijk
Skoatterwâld met het openbaar vervoer en de bezuiniging op de huishoudelijke hulp. Wethouder
Zoetendal wist hier adequaat op te reageren.
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

