Verslag Participatieraad Dalfsen 21 maart 2016
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Opening
Xanter opent de vergadering en heet allen welkom.

•
•
•
•

Mededelingen voorzitter & vaststellen agenda
Xanter is de volgende vergadering afwezig. Lidie zal hem vervangen als voorzitter.
Anne-Wil zet het verslag Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) in de Dropbox.
Oproep voor nieuwe leden: er zijn vijf reacties binnen. Begin april worden gesprekken
gevoerd met deze mensen. Anne-Wil plant een datum en een vergaderruimte binnen het
gemeentehuis. Drie leden van de Participatieraad zullen aanwezig zijn bij deze
gesprekken met als voorkeur uit elke werkgroep één lid.
Anne-Wil maakt een overzicht van mensen die geïnteresseerd zijn in deelname voor een
klankbordgroep. De werkgroep-leden gaan een gesprek aan met deze leden.
Xanter heeft a.s. woensdag een gesprek met een beleidsmedewerker om te spreken over
de welzijnsnota en daarbij breder op beleidsmedewerkerniveau in te gaan op der rol van
de Participatieraad.
Xanter heeft een gesprek gehad met Zorgbelang ( Anne-Wil en Gerry). Dit gesprek was
gebaseerd op de jaargesprekken met de leden. De leden zijn tevreden over de
ondersteuning in 2015. De ondersteuning gaat er op termijn echter wat anders uitzien,
ook in het licht om zelf als raad ook meer zelfstandigheid te krijgen. Gerry zal steeds
meer op consultbasis actief worden en de taken die Anne-Wil nu uitvoert zouden op
termijn ook uitgevoerd kunnen worden door iemand uit het bestand van de
participatiewet. Er is een begroting gemaakt en Xanter heeft deze besproken met de
gemeente. Deze is hoger dan de vorige begroting. Dit komt o.a. omdat er is ingezet op
een hogere tegemoetkoming voor de leden en er is een post opgenomen voor
themabijeenkomsten en experimenten.
Er komt een inspiratiebijeenkomst over het thema jeugd. Er komen twee sprekers
waaronder de burgemeester van Dalfsen. De datum is dinsdagmiddag 14 juni in de
raadszaal van Dalfsen.
We laten een vergadering vervallen en vervangen deze door een themabijeenkomst. Deze
avond zal dan gericht zijn op leren en inspireren over dit thema bij voorkeur
georganiseerd in samenwerking met inwoners van Dalfsen. In de vergadering van 18 april
kan een moment en een thema worden vastgelegd.
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Verslag vorige vergadering
Welzijnsbeleid: Boudien heeft ingesproken tijdens de raadsvergadering op 14 maart. Dit
heeft zij heel goed gedaan zo geven de leden aan. De inspraak had resultaat en er werd
door diverse partijen bevestigend gereageerd op de aanvulling dat het Welzijnsbeleid
breder getrokken moet worden dan alleen de kwetsbare inwoners maar ook moet gaan
over alle andere inwoners. Er wordt geconcludeerd dat de Participatieraad vaker zou
moeten inspreken.
Bijeenkomst ouderen: Wellicht kan het onderwerp huishoudelijke hulp als belangrijk punt
aan de orde komen wanneer de bijeenkomst met ouderen plaatsvindt. We spreken af er
naar te streven dat deze bijeenkomst eind april gehouden zal worden.
Regionale bijeenkomst begeleid wonen / maatschappelijke opvang: De regionale
samenwerking is erg goed bevallen. Er is een advies geschreven dat naar alle
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gemeenteraden gaat. Begeleid wonen is een thema dat we moeten blijven volgen.
Experimenten: De gemeente is geïnteresseerd in het uitvoeren van experimenten binnen
het hele sociale domein waarbij de burgers meer worden betrokken. Een onderwerp zou
kunnen zijn “Jongeren in de knel”. Experimenten gelden ook voor andere doelgroepen en
zouden per werkgroep opgepakt kunnen worden.
Inspreken toehoorders
Anne-Wil stuurt de Wmo commissie kern Lemelerveld, een reactie op de brief met
daarbij excuses namens de voorzitter dat er tijdens de vergadering van december niet kon
worden ingesproken bij de rondvraag zoals in andere vergaderingen wel mogelijk was.
Toehoorders krijgen normaal gesproken tijdens de rondvraag de mogelijkheid om een
punt op de agenda te zetten. Dit blijft gehandhaafd. Daarnaast spreken we af om na het
agendapunt “verslag”, het agendapunt “inspreken toehoorders” op te nemen. Personen die
gebruik willen maken van het inspreekrecht kunnen dit vooraf aangeven bij de voorzitter.
Daarnaast is er een afspraak vastgelegd tussen de werkgroep Wmo en de Wmo
commissie kern Lemelerveld op 29 augustus voorafgaande aan de vergadering van de
Participatieraad in Lemelerveld.
Terugkoppeling gesprek gemeente over huishoudelijke hulp
Diny, Margot en Inge hebben een gesprek gehad met Ilse Veerbeek van de gemeente over
de huishoudelijke hulp. De gemeente heeft aangegeven het bestaande beleid te willen
evalueren en ze willen graag dat de Participatieraad hierin gaat meedenken. De gemeente
wil graag input welke vragen volgens de Participatieraad van belang zijn voor de
evaluatie van het beleid. Iedereen kan tot woensdag punten aanleveren bij Diny, Margot
en Inge. Anne-Wil heeft contact met mevrouw v.d. Kamp zij zal ook punten doorgeven
hierover.
Huishoudelijke hulp is een belangrijk thema zo geven de leden aan. Wanneer dit als
poort wordt gezien en de gemeente dit goed geregeld heeft kunnen signalen sneller
opgepakt worden.

6.
Vragen opstellen voor het Sociale Kernteam ( SKT)
De zes belangrijkste vragen waar de Participatieraad in elk geval graag antwoord op zou krijgen
zijn:
•
Wat zijn de drie positieve punten van de werkwijze van het SKT en is er aan de
werkwijze van de SKT’s veel veranderd in het afgelopen jaar. Zo ja hoe?
•
Wat ervaren jullie als knelpunten binnen het SKT?
•
Hoe verloopt de samensmelting tussen het CJG en het SKT en wordt het SKT voldoende
bij jeugdhulpvragen betrokken?
•
Wat zijn de meest voorkomende cliëntvragen bij het SKT en wat zijn de resultaten van de
inschakeling van het SKT?
•
Kan het SKT voldoende specialisten inschakelen en wordt dit snel gedaan?
•
Hoe wordt er afgesloten en blijft er een lid van het SKT aanspreekbaar?
Daarnaast heeft de Participatieraad ook onderstaande vragen opgesteld. Indien het mogelijk is
ontvangt de Participatieraad ook op deze vragen graag antwoord.
•
Hoeveel zorgmijders zijn er in de gemeente Dalfsen?
•
Krijgt het SKT veel vragen?
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Zien jullie in complexe gezinssystemen door de samenleving snellere en betere
resultaten?
Krijgt elke aanvraag één organisatie die met de vraag aan de slag gaat?
Wat is de doorlooptijd van aanmelding tot daadwerkelijke hulp?
Ervaren mensen een drempel?
Werkt het SKT veel samen met de huisarts?
Weten de inwoners van Dalfsen het SKT te vinden?
Is er over gedacht om ervaringsdeskundigen in het team op te nemen?
Wordt het SKT voldoende ondersteunt door de gemeente?
Welke meetinstrumenten / kwaliteitsinstrumenten gebruiken jullie?
Hoeveel nuggers zijn er in de gemeente Dalfsen? (Onder nuggers worden verstaan:
personen die geen uitkering ontvangen, die niet werken, of minder dan 12 uur
per week werken maar wel willen werken of meer dan 12 uur per week willen
werken.)
Uit de verschillende werkgroepen van de Participatieraad
Werkgroep WMO
Annemie is voorlopig de voorzitter van de werkgroep Wmo.
Er is een bezoek gebracht aan de Voedselbank en Buurtzorg. Verslagen daarvan staan op
de dropbox. Er zijn diverse kennismakingsbezoeken gepland o.a. met de clientenraad
van de Hulstkampen, De maat, Gezinshuis Dalfsen en de PCOB afdeling Dalfsen.
Werkgroep Jeugd
De adviesbrief van de werkgroep jeugd aan gemeente n.a.v. de bijeenkomst op 9
december ziet er goed uit. Gerry heeft nog een aantal aanpassingen gedaan. Xanter en
Anne-Wil pakken het nu verder op. De brief wordt verzonden naar Willeke Jonker,
Jurgen Goejer en het college. Daarnaast zal de brief in cc ook naar Jan Derksen
verzonden worden.
De notulen van de werkgroep Jeugd worden besproken. Zie bijlage 1a.
Xanter geeft aan dat in de regio IJsselland het budget jeugd enorm overschreden is. Dit
wordt vooral veroorzaakt door de Jeugd GGZ.
Werkgroep Participatie
Er wordt een terugkoppeling gegeven van de vragenlijst (niet) uitkeringsgerechtigden en
werkzoekenden. Er zijn 8 vragenlijsten ingevuld.
De hoge werkloosheid is ontstaan door de crisis. Mensen die werkloos zijn geworden
komen moeilijk weer aan het werk ondanks dat zij erg actief zijn om werk te vinden. Het
hebben van een netwerk (kruiwagen) is erg belangrijk met name wanneer je boven de 45
bent. Een aantal respondenten heeft vrijwilligerswerk of heeft ander werk gekregen op
een lager niveau. De sollicitatieplicht wordt door de respondenten als een knelpunt
ervaren.
Wat doet de gemeente op dit terrein: mensen die in de bijstand zitten hebben wel contact
met de gemeente. Mensen die niet in de bijstand komen hebben geen contactpersoon bij
de gemeente. Wellicht zou de gemeente iets voor deze mensen kunnen doen.
Bijvoorbeeld door een netwerkbijeenkomst te organiseren. Knelpunt is dat de gemeente
geen inzicht heeft in de bestanden van het UWV.
Xanter geeft aan dat de werkgroep n.a.v. de resultaten in gesprek kan gaan met Rik
Bolhuis. Wellicht kan de gemeente dan ook andere mensen uit het participatiebestand
laten interviewen zodat er een beter beeld komt. Daarnaast kunnen de respondenten
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benaderd worden voor de klankbordgroep Participatie.
De notulen van de vergadering van de werkgroep Participatie worden besproken ( zie
bijlage 1b)
Anne-wil nodigt wethouder van Leeuwen uit voor de mei vergadering. Barbara
Lammertink was al uitgenodigd.

8.
Samenstellen lijst uit te brengen gevraagde en ongevraagde adviezen in 2016 op
thema jeugd, WMO en Participatie.
Dit agendapunt zal de volgende vergadering besproken worden.

9.
PR en sociale media
De Damitobeurs is goed voorbereid en goed verlopen. De naamsbekendheid van de
Participatieraad is vergroot.
10.
Ingekomen post
De ingekomen post wordt besproken. Er wordt afgesproken dat Gerda en Inge naar het
Zorgsymposium gaan op 30 maart a.s. in Trefkoele+.
11.
Rondvraag
Boudien geeft aan dat de kwartaal rapportage sociaal domein is besproken tijdens de
raadscommissie. Anne-Wil stuurt Jan Derksen een e-mail met de vraag of de Participatieraad de
kwartaalrapportage op tijd kan ontvangen. Daarnaast zal Anne-Wil aangeven dat de
Participatieraad ook het jaarverslag over de Wmo wil ontvangen.
12.
Sluiting
Xanter sluit de vergadering en heet allen wel thuis.

ACTIELIJST:
Onderwerp
Wethouder van Leeuwen
uitnodigen in mei.
Stukje schrijven voor op de
website.
We krijgen weinig signalen
rondom jeugd. In september /
oktober willen we hier meer
aandacht aan besteden door
diverse kanalen aan te boren.
Bijvoorbeeld door contact
met de jeugdraad, scholen en
SKT en sociale media etc.
Aanwezigheid inkooptafels
Wmo
Advies schrijven n.a.v
interviewronde, wethouder
van Leeuwen uitnodigen op
de Participatieraad. Bezoek
aan Voedselbank en de
afdeling sociale zaken.

Uitvoerder(s)

Datum gereed

Anne-Wil

maart

Rianne, Margot

Januari

Werkgroep jeugd

September / oktober

Henk Schipper / Annemie

Data nog niet bekend

Werkgroep Participatie

Voorjaar

Bijvoorbeeld door contact
met de jeugdraad, scholen en
SKT en sociale media etc.
Aanwezigheid inkooptafels
Wmo
Advies schrijven n.a.v
interviewronde, wethouder
van Leeuwen uitnodigen op
de Participatieraad. Bezoek
aan Voedselbank en de
afdeling sociale zaken.
Jongerenkeet bezoeken
Bijeenkomst met ouderen
Mevr. v.d. Kamp neemt het
initiatief. Anne-Wil geeft
ondersteuning.
Vragen aan gemeente om
inzicht te geven in de inzet
van financiële middelen van
de gemeente ter besteding
van
deskundigheidsbevordering
29 maart bovenregionale
bijeenkomst Participatiewet
en Beschut werken.
Vergaderdata en locaties
inplannen voor het tweede
halfjaar.
Onderwerp huishoudelijke
hulp voorbereiden
Wmo kadernota 2017- 2021
Klankbordgroepen oprichten
Verslag voortgangscommissie
Sociaal Domein in Dropbox
Plaatsen
Datum plannen en
locatieregelen gesprekken
met nieuwe leden
Overzicht maken
geinteresserden
klankbordgroepen
Reageren op brief Wmo
commissie Lemelerveld
Agendapunt inspreken aan de
agenda toevoeren
Inge Nooien vragen SKT
doorgeven
Adviesbrief werkgroep Jeugd
Zorgsymposium 30 maart in
de trefkoele+
Jan derksen mailen met de
vraag of de Participatieraad

Henk Schipper / Annemie

Data nog niet bekend

Werkgroep Participatie

Voorjaar

Fieke, Margot en Anita

8 april

Mevr. vd Kamp
Anne-Wil

Voorjaar

Xanter

Voorjaar

Henk Schipper en Anita

29 maart

Anne-Wil

Maart

Inge Margot en Diny

Maart

Werkgroep Wmo

Najaar 2016

Alle werkgroepen

Voorjaar 2016

Anne-wil

April

Anne-Wil

april

Anne-Wil

April

Anne-Wil

Maart

Anne-wil

April

Anne-Wil

Maart

Anne-Wil Xanter

Maart

Gerda en Inge

30 maart

commissie Lemelerveld
Agendapunt inspreken aan de
agenda toevoeren
Inge Nooien vragen SKT
doorgeven
Adviesbrief werkgroep Jeugd
Zorgsymposium 30 maart in
de trefkoele+
Jan derksen mailen met de
vraag of de Participatieraad
de Kwartaalrapportage op tijd
kan ontvangen en of zij ook
het jaarverslag Wmo kunnen
ontvangen

Anne-Wil

Maart

Anne-wil

April

Anne-Wil

Maart

Anne-Wil Xanter

Maart

Gerda en Inge

30 maart

Anne-Wil

April

