NIEUWSFLITS –mei 2021

Vergadering Participatieraad 20 mei
De vergadering is op donderdag 20 mei en zal digitaal plaatsvinden. De agenda voor de vergadering
vindt u hier.

Koninklijke onderscheiding
Op 26 april jongstleden is ons oud lid Dick Klein Hesselink
koninklijk onderscheiden tot Lid van de Orde van OranjeNassau. De Participatieraad wil Dick hiermee van harte
feliciteren. Acht jaar lang was Dick een zeer betrokken lid van
de Participatieraad.
De burgemeester kwam woensdag 28 april bij Dick thuis langs
met de onderscheiding. Op een mooie zonnige dag in het bijzijn
van familie, buren en betrokkenen waren er voor Dick mooie
woorden van de burgemeester en Nico Smits. Vol overtuiging
zet Dick zich in voor een sociale en duurzame samenleving. Hij
is onder andere 24 jaar vrijwilliger/voorzitter van de interkerkelijke stichting aanloophuis ‘Oer de Brêge’
in Heerenveen, 7 jaar bestuurslid van de werkgroep (H)eerlijk Heerenveen en 7 jaar secretaris van de
Taakgroep Duurzaamheid Trinitas.
Voor de Participatieraad heeft Dick zich acht jaar enorm ingezet. Hij heeft met
zijn kennis en ervaring een belangrijke bijdrage geleverd aan de vele
(on)gevraagde adviezen.
Dick een bescheiden man, nooit op de voorgrond, maar altijd doorgaan in vooren tegenspoed, trouw aan zijn idealen en zorg voor de mens en aarde.
Nogmaals namens de Participatieraad van harte gefeliciteerd met deze
koninklijke onderscheiding!

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

