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Het manifest is aangeboden aan de burgemeester. De raad heeft veel
aandacht besteed aan het manifest. Er is een motie aangenomen om
meer te doen aan het versterken van veerkracht van kinderen en ouders
die in armoede leven. Onze vraag om meer kinderen via de Ridderkerkpas
te laten deelnemen aan sport, spel, cultuur etc., namelijk door het
optrekken van grens van 110% van het bijstandsniveau naar 120 of
130% is niet overgenomen. Als reden is opgegeven dat dit een ‘open
einde’ financiering zou zijn. Aan ons verzoek, om alle activiteiten voor
kinderen in de armoede zoveel mogelijk te bundelen in de Ridderkerkpas,
is ons inziens echter onvoldoende aandacht besteed.
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TOEGANKELIJKE VERKIEZINGEN
In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken maakte de
Oogvereniging samen met andere organisaties de handreiking 'Politiek
voor iedereen!' Dit, omdat voor 1 op de 4 mensen in Nederland de
verkiezingen onvoldoende toegankelijk en begrijpelijk zijn.
Toegankelijkheid gaat niet alleen over bereikbaarheid van de locaties
door rolstoelgebruikers! Verkiezingsprogramma’s zijn vaak niet
leesbaar voor mensen, die op de computer of smartphone werken met
spraak en braille. Websites zijn vaak niet toegankelijk gebouwd,
waardoor de screenreader niet kan voorlezen wat er staat.
Daarnaast is er een grote groep mensen: (kleuren)blinden,
slechtzienden, doven en slechthorenden, lichamelijk gehandicapten en
mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen die te
weinig deel nemen aan de politiek. Dat is jammer, want zo blijft veel
talent onbenut.
De platforms komen graag in contact met ervaringsdeskundigen om te
horen waar het nog niet goed geregeld is en wat beter moet. De
platforms zoeken organisaties/burgers die aan de hand van de
handreiking het stemproces voor mensen met een beperking
toegankelijker te maken. U kunt contact opnemen via de
contactgegevens hiernaast.

Terugblik en vooruitblik

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/ook-de-reikwijdte-jeugdzorg-pijnpunt-hervormingsagenda?tid=TIDP3188511X30EEDB5C0EF24C29ADB84C5626C72A54YI5&utm_campaign=BB_NB_Sociaal&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur
https://www.oogvereniging.nl/nieuws/handreiking-politiek-voor-iedereen-voor-toegankelijke-verkiezingen-gelanceerd/
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/ook-de-reikwijdte-jeugdzorg-pijnpunt-hervormingsagenda?tid=TIDP3188511X30EEDB5C0EF24C29ADB84C5626C72A54YI5&utm_campaign=BB_NB_Sociaal&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/ook-de-reikwijdte-jeugdzorg-pijnpunt-hervormingsagenda?tid=TIDP3188511X30EEDB5C0EF24C29ADB84C5626C72A54YI5&utm_campaign=BB_NB_Sociaal&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/ook-de-reikwijdte-jeugdzorg-pijnpunt-hervormingsagenda?tid=TIDP3188511X30EEDB5C0EF24C29ADB84C5626C72A54YI5&utm_campaign=BB_NB_Sociaal&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/ook-de-reikwijdte-jeugdzorg-pijnpunt-hervormingsagenda?tid=TIDP3188511X30EEDB5C0EF24C29ADB84C5626C72A54YI5&utm_campaign=BB_NB_Sociaal&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur
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gerscholtens@gmail.com

AGENDA
De platforms vergaderen weer in het nieuwe jaar. Heeft u interesse
om via deze weg een positieve bijdrage te leveren aan
burgerparticipatie? Meldt u dan aan via de hiernaast vermelde
contactgegevens voor meer informatie.

Hieronder een selectie van interessante artikelen of websites die
raken aan de onderwerpen van het MBR en BMR. Klik op een titel
om de link naar het artikel te volgen.
Inclusief beleid ~ Movisie
FNV nog niet tevreden met herziening Participatiewet ~
Binnenlands bestuur
VNG: hervormingsagenda Jeugd niet voldoende uitvoerbaar ~
Binnenlands bestuur
Wijziging bijdrage huishoudelijke hulp gaat niet ver genoeg ~
Binnenlands bestuur

TERUGBLIK EN VOORUITBLIK
Het voorbije jaar stond vooral in het teken van een bezinning op de
taken, rol en effectiviteit van het de burgerplatforms. Onze
conclusie was dat het van groot belang is dat het contact met ‘de
achterban’ wordt versterkt. Kortom: meer investeren in het
zichtbaar zijn voor de Ridderkerkers, meer in dialoog zijn met de
Ridderkerkers en vanuit die positie het gesprek aangaan met de
gemeente. Op dit moment maken we een communicatieplan om dit
voor elkaar te krijgen.

START GESPREKKEN TOEKOMST BMR/MBR
In januari 2023 starten de gesprekken met de gemeente over de
toekomst van het MBR en de BMR. Het collegeprogramma bevat het
voornemen om deze burgerplatforms samen te voegen. Voor de
burgerplatforms is de invulling van de participatie als een volwaardige
dialoog een belangrijk uitgangspunt. Petra van de Horst, directeur van de
landelijk Koepel Adviesraden Sociaal Domein, zal het proces begeleiden.

Een aantal mensen hebben zich opgegeven om lid te worden, o.a. naar
aanleiding van het artikel in de Combinatie ‘Gezocht Meedenkende
Medeburgers’. Van onze kant spannen wij ons in om het beschadigd
vertrouwen in de overheid te herstellen. Dit artikel kunt u nalezen op
onze website. We zijn verheugd dat er nieuwe mensen opstaan om onze
gelederen te versterken. En meer talent is nog altijd welkom.

WERVING NIEUWE LEDEN

https://www.movisie.nl/inclusief-beleid
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/scherpe-kantjes-eraf-niet-genoeg?tid=TIDP3188511X30EEDB5C0EF24C29ADB84C5626C72A54YI5&utm_campaign=BB_NB_Sociaal&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/ook-de-reikwijdte-jeugdzorg-pijnpunt-hervormingsagenda?tid=TIDP3188511X30EEDB5C0EF24C29ADB84C5626C72A54YI5&utm_campaign=BB_NB_Sociaal&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/de-wijziging-eigen-bijdrage-huishoudelijk-hulp-gaat-niet-ver-genoeg?tid=TIDP3239006XDFAF22C51CB94330A6EB0D6CFD9F6965YI5&utm_campaign=BB_NB_Wekelijks&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/ook-de-reikwijdte-jeugdzorg-pijnpunt-hervormingsagenda?tid=TIDP3188511X30EEDB5C0EF24C29ADB84C5626C72A54YI5&utm_campaign=BB_NB_Sociaal&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur
https://mbridderkerk.nl/wp-content/uploads/221107-Column-Combinatie-gezocht-meedenkende-medeburgers-def.pdf
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/ook-de-reikwijdte-jeugdzorg-pijnpunt-hervormingsagenda?tid=TIDP3188511X30EEDB5C0EF24C29ADB84C5626C72A54YI5&utm_campaign=BB_NB_Sociaal&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur

