NIEUWSFLITS – maart 2019

Openbare vergadering Participatieraad 21 maart gemeentehuis Heerenveen
De eerstvolgende vergadering is op donderdag 21 maart om 19.30 uur in kamer 13 van het
gemeentehuis van Heerenveen. Hier vindt u de agenda voor deze vergadering.

Gevraagd advies Lokaal LHBTIQ+ emancipatiebeleid 2019-2022
In de vergadering van 21 februari heeft de Participatieraad het college van burgemeester en
wethouders positief geadviseerd over het emancipatiebeleid ‘Iedereen doet er toe in de gemeente
Heerenveen’. De verschillende werkgroepen geven aan het belangrijk te vinden dat op scholen
aandacht wordt gegeven aan seksuele- en genderdiversiteit. We gaan ervan uit dat we in een
inclusieve maatschappij leven waar voor iedereen een plek is. Het blijkt in de praktijk echter nodig te
zijn om ook aandacht te (blijven) vragen voor de participatie van mensen met seksuele- en
genderdiversiteit.

Teambuilding
Op 1 maart heeft de Participatieraad haar jaarlijkse
teambuilding gehad. Ook nu waren we weer te gast in de
Lantearne te Akkrum. Het jaar 2018 is geëvalueerd en de
speerpunten voor het nieuwe jaarplan zijn bepaalt. 2018 was
een jaar met weinig gevraagde adviezen mede door het
aantreden van een nieuw college en weinig nieuw beleid. Op
de foto ziet u van links naar rechts Hans Kingma; Gosse
Spiekhout; Althea Browne; Dick Kleinhesselink; Willy
Dommerholt; Cobie Aandewiel; Renie Plantinga; Johannes
wassenaar; Johan Mintjes; Sophia Cuperus en op de voorgrond Jelle Roorda. Op de foto ontbreekt
Jolanda Jorna.
Hierna zijn we op bezoek geweest bij de Doarpskeamer ED Akkrum/Nes. Het
initiatief voor de dorpskamer vloeit voort uit de New York-dagen, die tijdens
twee weekenden in juni 2018 werden georganiseerd. De Doarpskeamer ED is
gevestigd in een huurwoning van woningcorporatie Elkien en wordt belangeloos
beschikbaar gesteld, in elk geval tot eind 2019. Omdat de woningen op de
nominatie staan om gesloopt te worden is men al druk op zoek naar een nieuwe
locatie. Wekelijks staat Doarpskeamer ED op dinsdagmiddag open voor
bezoekers. Omwonenden, dorpsbewoners en andere belangstellenden kunnen langskomen voor een
praatje, kopje koffie of thee. Ook is er de gelegenheid om boeken te ruilen.

Na de lunch was er gelegenheid om nader kennis te maken én
van gedachten te wisselen met wethouder Zoetendal, helaas
was wethouder Broekhuizen deze middag verhinderd. De
werkgroepen hadden diverse vragen voorbereid en het werd
een openhartig en verhelderend gesprek.
We kunnen terugzien op een boeiende en inspirerende dag.

Werkbezoeken
Een afvaardiging van de werkgroep Jeugd heeft woensdag 13 maart een gesprek gehad met ouders
van Mind Ypsilon, een vereniging van ouders en familieleden met psychosegevoeligheid. Het gesprek
was een nadere kennismaking over en weer en om de actualiteit met elkaar te bespreken. Het was een
open gesprek en er is afgesproken om elkaar in ieder geval jaarlijks te spreken.

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

