NIEUWSFLITS – april 2018
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.

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.

Openbare vergadering Participatieraad
De eerstvolgende vergadering is op donderdag 19 april om 19.30 uur in kamer 13 van het
gemeentehuis van Heerenveen. Hier vindt u de agenda voor deze vergadering.

Werkbezoek Werkgroepen
Op 13 maart heeft de werkgroep Werk en Inkomen een bezoek gebracht aan Linda Steen van
SC Heerenveen.
Reden voor het bezoek is de bijdrage die SC Heerenveen levert aan arbeidsparticipatie door middel
van het arbeidsmarktproject. Dit project is opgestart in samenwerking met de gemeente Heerenveen.
Bijstandsgerechtigden worden middels een traject van intensieve begeleiding, zoals coaching, training
en werkervaringplekken geholpen om werk te krijgen.
Daarnaast loopt er een project specifiek voor jongeren van 17 tot 29 jaar met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Beide projecten worden met veel enthousiasme en betrokkenheid opgepakt.
Ook werden nog enkele andere maatschappelijke trajecten toegelicht, waaronder o.a.:




Old Stars “Walking Football voor ouderen vanaf 60 jaar”.
Playing for Succes, voor kinderen van 9 tot 14 jaar die om welke reden wel een steuntje in
de rug kunnen gebruiken.
Hero knuffels voor de SC Heerenveen huiskamer in het ziekenhuis De Tjongerschans en
revalidatie Friesland.




Scoren voor Gezondheid.
Lezing over schuldhulpverlening voor sponsoren.

Linda Steen gaf aan dat de samenwerking met de gemeente zeer prettig is. Verder is een
aandachtspunt de samenwerking met andere organisaties en betrokkenen. Er zou meer gebruik
gemaakt kunnen worden van elkaars mogelijkheden en expertise.

Contactbijeenkomst
Maandag 16 april wordt de jaarlijks terugkerende contactbijeenkomst georganiseerd. Dit jaar werken
de gemeente Heerenveen en de Participatieraad samen en zijn mensen persoonlijk uitgenodigd. De
ervaringen die wij zo hopen ‘op te halen’ kunnen bij het bepalen van nieuw beleid van de gemeente
van belang zijn. De onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn de Himmelsjek, de
informatievoorziening van de gemeente en de ervaringen met de Meitinker. Er hebben zich ongeveer
60 personen aangemeld voor deze bijeenkomst die zal plaatsvinden in het ijsstadion Thialf. Houd onze
website in de gaten voor een impressie van deze middag!

Nieuwe leden gezocht
De Participatieraad heeft momenteel drie vacatures daarom zoeken wij enthousiaste nieuwe leden.
Zoekt u vrijwilligerswerk waarin u uw maatschappelijke betrokkenheid kwijt kunt en waarbij uw
talenten en werkervaringen worden ingezet ten behoeve van de inwoners van Heerenveen?
Dan vindt u hier meer informatie over de taken en het profiel van een lidmaatschap. De volledige
vacature vindt u hier. De sluitingstermijn is 15 mei 2018.
Vinden wij elkaar in deze mooie uitdaging ?

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 https://www.participatieraadheerenveen

