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Afscheid Annemie Lepelaars en Gerda Brantenaar
De Participatieraad Dalfsen heeft afscheid genomen van Annemie Lepelaars en Gerda
Brantenaar. Wethouder Von Martels sprak hen in lovende woorden toe. Met hart voor het sociale
domein en opkomend voor de kwetsbaren in de Dalfser samenleving. Van armoede- tot
welzijnsbeleid en van huishoudelijke hulp tot mantelzorgbeleid: over veel thema’s in het Sociale
Domein hebben zij de gemeente geadviseerd. Denkend vanuit het perspectief van de inwoners.
Annemie en Gerda waren al lid van de WMO-raad die in 2015 is opgegaan in de Participatieraad
en daarmee hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit en opstart van de
Participatieraad. Met veel dank heeft de gemeente en de Participatieraad afscheid van hen
genomen! Van Jaap van Rijswijk neemt de Participatieraad op een ander moment afscheid. Hij
kon door onvoorziene omstandigheden niet aanwezig zijn.
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Opening, terugblik 2016 en vooruitblik 2017
Xanter heet allen en in het bijzonder Sandra Westerik als nieuw lid van de
Participatieraad, van harte welkom.
Het afgelopen jaar zijn diverse onderwerpen aan bod geweest en veel adviezen
gegeven. Onder andere over het Zorgcafé, PGB versus Zorg in natura,
ouderenparticipatie, statushouders, vervoer, beschermd wonen en
maatschappelijke opvang . Xanter bedankt allen voor de inzet. In 2017 gaat de
Participatieraad meer focus aanbrengen. We willen meer binding met de
inwoners en over werkgroep structuren heen werken. Het rapport van HHM is
een goede basis hiervoor.
Mededelingen & vaststellen agenda
Xanter heeft een overleg gehad met het Platform Gehandicapten hoe zij input
kunnen leveren aan de Participatieraad. Wellicht kan er iemand vanuit de
gehandicaptenraad deelnemen of zijn er andere mogelijkheden. Dit geldt wat
betreft de Participatieraad ook voor andere groepen zoals
Mantelzorgwerkgroepen.
Begin volgend jaar vinden de jaargesprekken plaats. De voorzitter vraagt alle
leden om na te denken over een rooster van aftreden.
Inspreken toehoorders
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht.
Stand van zaken adviezen (verleden/heden/toekomst)
Evaluatie Sociaal kernteam (SKT): er is een evaluatierapport aan de Participatieraad
toegezonden. Volgend jaar gaat de werkgroep Wmo in overleg met het SKT. Een
belangrijke vraag is daarbij wat de rol tussen het Wmo loket en het SKT is. Daarnaast wil
men graag weten hoe het SKT werkt aan de transformatie. De werkgroep Wmo pakt dit
op.
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2017: die heeft de werkgroep
Participatie behandeld. De werkgroep Participatie heeft een conceptadvies geschreven
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over de communicatie met de mensen waar het om gaat. Dit advies wordt naar Anne-Wil
en Xanter verstuurd, zo nodig aangepasten per post en per e-mail naar de gemeente
gezonden. De Verordening re-integratie is al vast gesteld. Deze is niet baan de
voorgelegd ter advisering Participatieraad. De werkgroep Participatie kijkt of een
ongevraagd advies gegeven moet worden.
Op de vergadering van 13 februari wordt het werkplan Welzijn-MantelzorgVrijwilligersbeleid gepresenteerd. Anne-Wil vraagt of we het werkplan tevoren kunnen
ontvangen.
Vrijwilligerswaardering: de Participatieraadsleden hebben vrijwilligers gevraagd op
welke wijze zij bedankt willen worden. De gemeente heeft een vrijwilligers-dank-je-wel
avond georganiseerd. Het was erg druk, maar goed georganiseerd. Er was duidelijk
behoefte aan een dergelijke avond. Daarnaast is er ook een grote groep vrijwilligers die
aangeeft geen behoefte te hebben aan een grote vrijwilligers-dank-je-wel avond. Er zijn
diverse alternatieven aangedragen, bijvoorbeeld een avond per kern of per organisatie. De
aanname van een groot aantal leden van de Participatieraad is dat een dergelijke avond
volgend jaar niet opnieuw georganiseerd hoeft te worden. Anne-Wil maakt een opzet
voor een advies en stuurt deze naar alle leden voor op en aanmerkingen.
Startnotitie Gezondheidsbeleid: Er is meegedacht in het voortraject, maar de notitie is
niet voorgelegd aan de Participatieraad. De notitie is in de gemeenteraad besproken
zonder advies van .r de Participatieraad . Bernhard neemt contact op met Geeske Roos
(beleidsmedewerker) om dit signaal af te geven en te vragen in welk stadium dit beleid
nu zit. Tevens koppelt hij dit terug naar Lidie.
Notitie armoedebeleid en schulphulpverlening; de evaluatie in de raad is al geweest.
Desondanks is de werkgroep participatie wel bezig contact te krijgen met de inwoners.
De afdeling sociaal domein van de gemeente heeft onlangs een nieuwsbrief naar cliënten
van de bijstand e.d. verzonden. Daarin stond ook een stukje over de Participatieraad. De
werkgroep Participatie hoopt op deze wijze met inwoners in contact te komen.
Daarnaast neemt Boudien samen met iemand van de werkgroep Jeugd contact op met
Marit Ligtenberg en Willeke Jonker over het onderwerp armoedebeleid en kinderen.
Veranderingen WMO-vervoer vanaf 01-01-2017: In mei 2017 pakt de werkgroep Wmo
dit onderwerp op en kijkt of de gewenste resultaten, zoals minder lange ritten en kortere
wachttijden etc, worden behaald.
Advies Zin/Pgb en reactie gemeente : Volgens een aantal leden wordt er vanuit de
gemeente gestuurd op het verminderen van het aantal PGB’s. De Participatieraad kijkt
hoe de ontwikkelingen gaan en bij signalen pakken we het onderwerp opnieuw op.
Startnotitie Thuisvesting Statushouders/Nieuwkomers en terugblik inloopbijeenkomsten
met inwoners uit de drie kernen van 23/11; 30/11 en 8/12: De opkomst was goed. Het
waren positieve bijeenkomsten. 16 januari komt er een nota. 19 januari wordt het
besproken door B&W. De conceptnota wordt alvast naar de Participatieraad verzonden.
Omdat we alerter willen zijn op het ontvangen van stukken, stuurt Xanter, de gegevens
van de beleidsmedewerker die hierover gaat naar Anne-Wil zodat zij de conceptnota op
kan vragen. De Participatieraad wil ook graag de doelgroep zelf betrekken bij de nota.
Stichting Dalfsen Werkt: Er is een afspraak gemaakt om de werkkeet te bezoeken om
werknemers te spreken. 16 januari is het concept evaluatierapport klaar. De werkgroep
Participatie zal de betrokken ambtenaar reminden om de nota naar de Participatieraad te
sturen.
Jeugd: Fieke heeft contact gehad met de jongerenraad. Fieke vraagt de jongerenraad

welke vragen ze stellen en kijkt of de Participatieraad iets kan met deze vragen en
antwoorden. Als de Participatieraad een passende vraag heeft dan kan dat aan de
jongerenraad worden uitgezet De jongerenraad bestaat uit 2 jongeren. Zij stellen via
sociale media vragen aan andere jongeren en beheren het digitale platform.
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Concept begroting Participatieraad 2017/2018
Het college heeft ingestemd met de begroting, met daarbij de opmerking dat de
Participatieraad zo veel mogelijk leert op eigen benen te staan.
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Terugkoppeling overleg 25 november toekomst 2017/2018
Naar aanleiding van het evaluatierapport van HHM hebben een aantal leden van
de Participatieraad met ambtenaren van de gemeente gesproken. Doel van deze
bijeenkomst was om met elkaar te sparren over hoe men met inwoners spreekt
en niet over ze. Welk proces kan hiervoor bedacht worden? En op welke thema’s
willen we dit toepassen?
Er is een gezamenlijk beeld dat de kracht van de samenleving ingezet kan
worden ter ondersteuning van mensen die dat nodig hebben. En dat de
Participatieraad en de gemeente daar beide in gezamenlijkheid hun rol in
moeten bepalen. We gaan ons focussen op overstijgende thema’s. Xanter
neemt contact op met de gemeente voor een vervolg op dit overleg eind
januari / begin februari. Het is belangrijk dat hier ook andere partijen voor
worden uitgenodigd. Mensen met ervaringskennis, statushouders en
consulenten.
Vervolgactie van de Participatieraad zou een gezamenlijk of eigen werkplan
kunnen zijn.
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Terugkoppeling overleg 2 december ondersteuning van Gerry Vrielink in 2017
Een aantal leden heeft samen met Gerry gekeken naar de ondersteuning 2017/2018. Er
zal worden gewerkt aan betere archivering.
Daarnaast wordt onderzocht of het secretariaat gedaan kan worden door iemand met
afstand tot de arbeidsmarkt/doelgroepregister.
Met de griffier worden afspraken gemaakt dat de gemeenteraad erop toeziet dat bij elke
beleidsnota (sociaal domein) een advies van de participatieraad zit.
Gerry kan op afroep betrokken worden bij de werkgroepen voor kennis verbreding en
inhoudelijke ondersteuning en het schrijven van adviezen.
De participatieraad gaat in 2017 meer in gesprek met burgers. Hiervoor maakt elke
werkgroep een beknopt werkplan voor 2017, waarin ook voorgenomen activiteiten/
werkzaamheden beschreven worden. In de voltallige participatieraad bespreken we welke
onderwerpen werkgroep overstijgend zijn. We gaan meer integraal werken (en denken).
Het vervolg van de bijeenkomst van 25 november kan als leidraad dienen. Xanter bundelt
de werkplannen van de werkgroepen tot een werkplan..
Uit de Participatieraad
Werkgroep WMO
Bernhard is aanwezig geweest op een avond in het Zorgcafé. De sfeer was erg
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goed, het voorziet in een behoefte en het was goed voor elkaar. Er waren
mantelzorgers en zorgvragers uit diverse geledingen.
Nancy Satter van Het Zorgcafé heeft ingesproken op de raadsvergadering met
als doel verlenging van het Zorgcafé. Het Zorgcafé heeft nu een verlenging tot en
met februari 2017. Men wil graag voor heel 2017 (en daarna) doorgang van dit
project. Nancy leest voor wat zij aan op de raadsvergadering heeft ingesproken.
Zij geeft aan wat er zoal is gerealiseerd. O.a. 34 dagdelen met inloopochtenden,
themabijeenkomsten, lotgenotencontacten en cursussen.
Bernhard, Rianne en Margot denken met Nancy mee wat de Participatieraad kan
betekenen voor Het Zorgcafé en zij leggen contact met Willeke Jonker. Bernhard
neemt hiervoor het initiatief.
Bernhard wordt voorzitter van de werkgroep Wmo.
De werkgroep Wmo denkt na over een jaarthema.
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Werkgroep Jeugd
De werkgroep Jeugd heeft gesproken met Willeke Jonker. Ze heeft de werkgroep
meegenomen in de ontwikkelingen die er zijn. Er was veel openheid en de leden
voelen zich serieus genomen. Er zijn nog geen concrete acties afgesproken.
Gerry geeft aan dat de werkgroep jeugd wellicht een stappenplan kan opvragen
om te kijken wanneer ze invloed kunnen hebben. Ook kan de werkgroep Jeugd
met een eigen plan komen. De werkgroepleden geven aan dat de gemeente nog
erg zoekende is. Gerry geeft aan dat het juist goed zou zijn wanneer de
gemeente de werkgroep meeneemt in die zoektocht.
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Werkgroep Participatie
De werkgroep Participatie heeft iemand gevonden die veel ervaringskennis heeft
en mee wil denken in de werkgroep.
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PR en sociale media
Voor 1 april is de nieuwe website klaar. Bernhard heeft contact met een
websitemaker.
Op Facebook zijn we erg actief.
We spreken af dat Boudien in januari een column schrijft over het betrekken van
ervaringsdeskundigen. In februari schrijft Inge een column over armoede en in
maart schrijft de werkgroep jeugd een column.
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Ingekomen post
De ingekomen post wordt ter kennisgeving aangenomen.
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Rondvraag
Janny is de volgende vergadering afwezig.
Bernhard: vraagt naar het vervolg van de vergadering van 3 oktober: Op 16
januari komen Xanter, Inge, Ariana en Bernhard bijeen om over een vervolg na te
denken.
Annemie: wil graag als belangstellende de agenda en verslag toegezonden
krijgen.
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Gerda: wil deelnemen aan de klankbordgroep Wmo en Participatie.
Sandra: kan de maandagen in de even weken niet aanwezig zijn. Daarnaast
geeft zij aan dat er verschil is tussen ervaringsdeskundigen en iemand met
ervaringskennis. Een ervaringsdeskundige heeft een opleiding gedaan en
iemand met ervaringskennis heeft geen opleiding gedaan. Sandra zal dit nader
toelichten in een volgende vergadering.
Anne-Wil deelt aan allen een presentje uit als dank voor de inzet dit jaar.

•
Sluiting
Xanter sluit de vergadering af en wenst allen goede feestdagen toe.

Actielijst

Onderwerp
Tijdens werkbezoeken een
foto maken voor sociale
media

Uitvoerder(s)

Datum gereed

Allen

n.v.t.

Xanter, Inge, Ariana en
Bernhard

16 januari

allen

februari

Werkgroep Wmo

Mei

Anne-Wil en Xanter kijken
hier naar

februari

Werkplan Welzijn-MantelzorgVrijwilligersbeleid opvragen

Anne-wil

februari

Advies vrijwilligers bedanken

Anne-Wil maakt opzet, alle
leden vullen aan.

Januari

Bernhard

Januari

Vervolg 3 oktober
Nadenken over rooster van
aftreden
Overleg SKT
Advies vanuit werkgroep
Participatie over
communicatie

Contact met Geeske Roos
over gezondheidsbeleid
Contact met gemeente over
armoede beleid en kinderen
Veranderingen Wmo vervoer
Reminder sturen naar
gemeente om
evaluatierapport Dalfsen
Werkt te ontvangen
Contact met jongerenraad
over welke vragen zij stellen
en de reacties van jongeren
daarop
Werkplan 2017 maken
Bernhard, Rianne en
Margot denken met Nancy
mee wat de
Participatieraad kan

Boudien + iemand van de
werkgroep jeugd
Werkgroep Wmo

Mei 2017

Werkgroep Participatie

Januari

Fieke

Januari

Werkgroepen en Xanter

Februari

Januari

Werkt te ontvangen
Contact met jongerenraad
over welke vragen zij stellen
en de reacties van jongeren
daarop
Werkplan 2017 maken
Bernhard, Rianne en
Margot denken met Nancy
mee wat de
Participatieraad kan
betekenen voor Het
Zorgcafé en zij leggen
contact met Willeke
Jonker. Bernhard neemt
hiervoor het initiatief.

Fieke

Januari

Werkgroepen en Xanter

Februari

Bernhard, Rianne, Margot

Januari

Nieuwe website Bernhard
pakt het in eerste instantie op.
Aangevuld met hulp van
Anne-Wil, Fieke en Boudien

Bernhard, Anne-Wil, Fieke,
Boudien

April

Column schrijven

Boudien, Inge en Werkgroep
Jeugd

Divers

Xanter/ Anne-Wil

Januari

Xanter

Januari

Startnotitie Thuisvesting
Statushouders: Omdat we
alerter willen zijn op het
ontvangen van stukken, stuurt
Xanter, de gegevens van de
beleidsmedewerker die
hierover gaat naar Anne-Wil
zodat zij de conceptnota op
kan vragen.
Vervolg overleg 25 november

