NIEUWSFLITS – december 2019

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

Adviezen
In de vergadering van 21 november hebben we twee gevraagde adviezen behandeld. De eerste betreft
de conceptversie van de Inclusieagenda. “Inclusie” is een breed en belangrijk onderwerp gebaseerd op
de te implementeren VN-verdragen. Het wordt een vernieuwde manier van besturen en bijsturen en is
niet alleen een “agenda”. Wij zijn van mening dat de werkwijze breder, substantiëler en duurzamer moet
zijn dan een serie maatregelen aankondigen. Wij vinden dit slechts een eerste stap. De Participatieraad
geeft een voorzichtig positief advies met een aantal aanbevelingen welke volgens ons in een vervolgversie dienen te worden verwerkt. De Participatieraad vindt het huidige document evenwel nog veel te
algemeen met té weinig nieuws. Bent u nieuwsgierig geworden naar ons volledige advies? Neemt u dan
hier een kijkje!
Het tweede advies betreft: Beleidsregels verlagen bijstand in verband met de woonsituatie en de
schoolverlaterssituatie Participatiewet gemeente Heerenveen 2020. Wij begrijpen dat er een verdere
verfijning plaats vindt van deze beleidsregels van de Participatiewet. Het is goed dat er duidelijk naar
het individu wordt gekeken en voor bestaande deelnemers adviseren we maatwerk en een passende
overgangsregeling. Maatwerk is in alle gevallen het sleutelwoord voor huidige én nieuwe deelnemers.
Het volledige advies vindt u hier.

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
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