NIEUWSFLITS – november 2015

Wat is de Participatieraad
De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en
wethouders over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet (PW). 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.

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? Dat kan, 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.

Openbare vergadering Participatieraad (zalencentrum Trinitas)
De eerstvolgende vergadering van de Participatieraad is op donderdag 19 november, aanvang 19.30
uur. De vergadering is deze keer in zalencentrum Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ
Heerenveen. Hier vindt u de agenda voor deze vergadering. Tijdens deze vergadering zullen adviezen
worden uitgebracht over het Uitvoeringsplan Mantelzorgondersteuning; Uitvoeringsplan Gezondheid
2016 en Preventieplan Schuldhulpverlening. De vergadering start met een presentatie van het sociaal
team en de coördinator meitinkers.

Uitgebrachte adviezen
De Participatieraad heeft in de vergadering van 15 oktober twee ongevraagde - en twee gevraagde
adviezen uitgebracht. Het eerste ongevraagde advies betreft het oprichten van een fonds gericht op
ondersteuning aan studenten in het MBO-onderwijs.
Het tweede ongevraagde advies betreft het doelgroepenvervoer. De leden van werkgroep 4 van de
Participatieraad hebben zich de afgelopen maanden intensief beziggehouden met het huidige
doelgroepenvervoer in de gemeente Heerenveen. Men heeft onder meer een enquête gehouden
onder de gebruikers van het leerlingenvervoer van de mr. Duisterhoutschool en it Oerset. Dit heeft
geleid tot een ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Het advies Herijking huisvestingsplan basisonderwijs is met een kleine correctie vastgesteld en de
Participatieraad adviseert het college positief. Ook kan de Participatieraad zich goed vinden in het
advies Beleidsregels handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015. De adviezen staan binnenkort
op onze website.

Contactbijeenkomst 12 oktober
Op 12 oktober jl. heeft de Participatieraad een
contactbijeenkomst georganiseerd waarvoor de
cliëntenraden of cliëntenvertegenwoordigingen van de 51
Heerenveense WMO-instellingen én de leden van de
commissie Saza uitgenodigd. De avond stond in het teken
van informatie-uitwisseling rondom een 6-tal thema’s die
hier in willekeurige volgorde worden genoemd: de
huishoudelijke hulp; het keukentafelgesprek; de
indicatie/herindicatie; begeleiding (en wanneer
specialistische begeleiding; de financiën en het vervoer. De
agenda voor deze avond is in gezamenlijk overleg opgesteld.
De avond is zeer goed bezocht en de reacties waren erg
positief!

Signaalkaart
Uw verhaal is voor ons een signaal! Wij verzoeken u om 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.

Website
Deze informatie is ook terug te vinden op onze website www.participatieraadheerenveen.nl

