NIEUWSFLITS – januari 2021

Vergadering Participatieraad 21 januari
De vergadering is op donderdag 21 januari en zal digitaal plaatsvinden. De agenda voor de vergadering
vindt u hier.

Adviezen en reactie hierop van het college
In onze vergadering van 17 december hebben wij het advies Uitvoeringsprogramma Schulden
Laaggeletterdheid en Armoede behandeld. We vinden het een goed doortimmerd plan waarin

deze problematiek op een mooie integrale wijze wordt benaderd. Er is sprake van een
samenhangende aanpak van de problematiek waarbij ook goed verbinding wordt gezocht
met de betrokken organisaties in Heerenveen. Hoewel de focus op de minima begrijpelijk is,
lijkt het aanpakken van deze problematiek bij andere doelgroepen wat onderbelicht. In
hoeverre zijn die andere doelgroepen wel voldoende in beeld? Ons volledige advies aan het
college van burgemeester en wethouders 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

