Participatieraad Sociaal domein gemeente Hardenberg
secretariaat@participatieraadhardenberg.nl

Hardenberg, 18 november 2020

Betreft: hoe gaat het met u?
Beste lezer,
In februari van dit jaar heeft de Participatieraad Hardenberg een uitnodiging verstuurd aan
inwoners, o.a. via de voedselbank, om met u in gesprek te gaan. De bedoeling was om een
aantal bijeenkomsten te houden in diverse kernen in de gemeente Hardenberg. Helaas
gooide Corona roet in het eten en zijn bijna alle bijeenkomsten uitgesteld. De
Participatieraad is zoekende om toch met inwoners in contact te blijven, juist in deze tijd,
vandaar nu deze brief.
Wat doet de Participatieraad
Vanaf 2015 bestaat de Participatiewet. In die wet staat dat de gemeente inwoners moet
helpen die zichzelf niet kunnen redden. Bijvoorbeeld met werk, inkomen, zelfstandig wonen
of door kinderen en jongeren en hun ouders te ondersteunen. De gemeente moet inwoners
betrekken bij de plannen die ze hiervoor bedenken en de uitvoering van die plannen.
Daarvoor is de Participatieraad Sociaal Domein opgericht. Deze raad vertegenwoordigt de
inwoners. De Participatieraad geeft ook, gevraagd en ongevraagd, advies aan het College
van Burgemeester en Wethouders over onderwerpen die te maken hebben met de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Om dit goed te
kunnen doen is het belangrijk om te weten wat er leeft onder de inwoners die hiermee te
maken hebben.
Wat wil de Participatieraad graag weten?
De Participatieraad wil graag weten of er signalen zijn die onder de aandacht van de
gemeente moeten worden gebracht, bijv. op het gebied van:






huishoudelijke hulp, dagbesteding of ambulante begeleiding;
een aanpassing, hulpmiddel of maatwerk vervoer;
mantelzorgers of vrijwilligers;
een uitkering of hulp bij het vinden van werk vanuit de Participatiewet;
ondersteuning bij het opvoeden van kinderen.

De Participatieraad kan zaken niet voor u oplossen, maar u wel doorverwijzen naar de juiste
instantie.

Lijst met handige mailadressen en telefoonnummers
Hieronder vindt u een lijst met telefoonnummers en emailadressen die u wellicht al op de
goede weg kunnen helpen indien u problemen ervaart:
Organisatie
De Stuw Sociaal
Werk
Samen Doen

Telefoonnummer Emailadres/Website
0523-267478
info@destuw.nl
www.destuw.nl
140523
samendoen@hardenberg.nl
www.hardenberg.nl/inwoners/zorg/samendoen.html
Ombudsvrouw
074-2913597
ombudsvrouwhardenberg@zorgbelangHardenberg
overijssel.nl
www.hardenberg.nl/inwoners/zorg/sociaalombudsvrouw.html
Onafhankelijke
074-2913597
www.zorgbelang-overijssel.nl/voorClientondersteuning
inwoners/clientondersteuning
Meldpunt gevolgen 074-2913597
meldpunt@zorgbelang-overijssel.nl
Corona
www.zorgbelang-overijssel.nl
Mantelzorgnetwerk 06-12029783
info@mantelzorgnetwerkhardenberg.nl
Hardenberg
www.mantelzorgnetwerkhardenberg.nl

Tot slot hoopt de Participatieraad dat het goed met u blijft gaan. U kunt ons bereiken via
secretariaat@participatieraadhardenberg.nl of via het telefoonnummer van De Stuw, 0523267478

Met vriendelijke groet,

