Verslag vergadering Participatieraad Dalfsen 15 februari 2016
De Potstal, Kerkstraat 24, 7722 LR, Hoonhorst (Dalfsen)
Met kennisgeving afwezig: Lidie Jansen en Rianne Zwep.
•
Opening
Xanter opent de vergadering en heet allen welkom.
•
Mededelingen & vaststellen agenda
•
Xanter deelt mee dat de samenwerking met andere Participatieraden een belangrijk
aandachtspunt blijft in het licht van bovenregionale thema’s zoals jeugd, vervoer e.d.
•
Xanter heeft het jaarverslag van de gesprekken met de leden van de Participatieraad naar
de griffie/College B&W en gemeenteraad verzonden.
•
•

•

•

•
•
•
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Verslag vorige vergadering
Platform Gehandicapten: Jaap en Xanter hebben met Ellen van Assem gesproken over
de rol en afstemming van de Participatieraad en het Platform Gehandicapten. Het zou
goed zijn wanneer één of twee leden van het Platform Gehandicapten deel zouden
kunnen nemen aan de klankbordgroep van de Participatieraad om zo kennis en informatie
uit te wisselen en goed samen te werken. Jaap bespreekt dit met het Platform
Gehandicapten. Ellen van Assem gaat in Zwolle werken. Willeke Jonker neemt haar
taken over.
PGB: In juni organiseert de Participatieraad een inspraakavond over “het PGB”/op welke
wijze ondersteuning kan worden geboden. Annemie, Ingrid en Margot komen met een
voorstel, dat de volgende vergadering wordt besproken.
Jongerenkeet bezoeken: Fieke, Margot en Anita gaan een jongerenkeet bezoeken met
als doel, contact maken met jongeren en kijken of er signalen opgepikt kunnen worden.
Daarnaast vragen zij wie er vanuit de jeugd aan wil sluiten bij de klankbordgroep jeugd.
Anne-Wil neemt contact op met het SMON om een keetbezoek te plannen.
Inkooptafel Wmo: Annemie en Henk Schipper gaan naar de inkooptafel Wmo. De data
worden door de gemeente doorgegeven aan Anne-Wil zodra deze bekend zijn.
Plaatselijk Belang: De participatieraad wil alle zeven plaatselijke belangen in één keer
bezoeken bij een algemene ledenvergadering.
Welzijnsbeleid: Evelien Klunder heeft een reactie gestuurd n.a.v. ons advies op het
welzijnsbeleid. Voor zover nu bekend wordt deze op maandag 14 maart het
welzijnsbeleid in de raadscommissie besproken. De werkgroep Wmo neemt het besluit of
er op 14 maart namens de Participatieraad ingesproken wordt of dat we op de tribune
gaan zitten.
Vragenlijst werkzoekenden: De werkgroep Participatie heeft een vragenlijst opgesteld
voor de groep Werkzoekenden/ (niet)uitkeringsgerechtigden in Dalfsen. Alle leden wordt
gevraagd deze vragenlijst via eigen netwerk af te nemen. De deadline is 1 maart.
Ingekomen post
Reactie op nota “Sporten met een beperking” door de sportraad Dalfsen.
Brief met aandachtspunten mevrouw van der Kamp. Zij vraagt aandacht voor ouderen.
Mevr. v.d. Kamp geeft aan dat zij een groep van tweeëntwintig ouderen kent die
geraadpleegd kan worden. Henk Schipper geeft aan dat hij de KBO, PCBO en Welzijn

•

•
•
•

ouderen heeft gesproken. Als er vragen zijn dan kunnen ouderen daar terecht. Mevrouw
v.d. Kamp geeft aan dat men ouderen wel onder hun hoede wil nemen maar de
belangenbehartiging voor ouderen vindt onvoldoende plaats. Afgesproken wordt dat
mevrouw v.d. Kamp de ouderen bijeenbrengt en dat een aantal leden van de
Participatieraad hierbij aanwezig zijn. Mevr. v.d Kamp neemt het initiatief. Anne-Wil
ondersteunt. Het andere punt dat mevr. v.d. Kamp heeft ingebracht is inzicht krijgen in de
inzet van financiële middelen voor deskundigheidsbevordering van consulenten/
beleidsadviseurs en anderen zoals mantelzorgcoaches en SKT. Xanter bespreekt dit met
de gemeente.
Uitnodiging 1 februari en uitnodiging 11 februari beschermd wonen: Eric Dannenberg is
bereid om over dit onderwerp te discussiëren met de Participatieraad. Het is van belang
dat de wooncorporatie dan ook aanwezig is. De werkgroep Wmo heeft aandacht voor dit
onderwerp en bespreekt of er op termijn een bijeenkomst plaats moet vinden. Gerda en
Annemie gaan 9 maart naar de bijeenkomst voor het ophalen van informatie over
‘Verandernota beschermd wonen’.
Uitnodiging 29 maart: bovenregionale bijeenkomst Participatiewet en Beschut werken.
Henk Schipper en Anita gaan hier naar toe.
E-mail van een ervaringsdeskundige leidt wellicht tot deelname aan de klankbordgroep
jeugd.
Uitnodiging 17 februari jeugdvertegenwoordigers over de inkoop en kwaliteit van
Jeugdzorg. Ingrid en Anita gaan hier naar toe.

•
•

Data en locaties vergaderingen 2e halfjaar van de Participatieraad
Anne-Wil plant vergaderdata voor het tweede halfjaar. Ze houdt hierbij de maandag aan
maar wisselt af voor wat betreft de eerste, tweede, derde enz. maandag van de maand. De
locatie moet toegankelijk zijn voor iedereen en verspreid over de verschillende kernen
van de gemeente Dalfsen.

•

Ondersteuning Zorgbelang
Xanter, Gerry en Anne-Wil spreken hier vrijdag 19 februari over. Dit punt komt als
verslag de volgende keer terug op de agenda.

•

Planning adviezen n.a.v. planning sociaal domein gemeente Dalfsen (reeds in bezit)
Xanter heeft overleg gehad met wethouders Ruud van Leeuwen en Maurits von Martels
en met Jan Derksen (hoofd afd. MO).

•
•
•
•
•

Ruud van Leeuwen (Participatie) geeft aan de volgende aandachtspunten te hebben:
Hoge en steeds toenemende groep vluchtelingen die vrijwel allemaal een beroep doen op
WWB.
De positie van de WSW.
In Dalfsen wordt nog weinig gedaan met het onderwerp tegenprestatie.
Het zou goed zijn dat de Participatieraad zich buigt over het onderwerp beschut werken.

•
•

Maurits Von Martels (Jeugd en Wmo):
Hij zou het op prijs stellen als onze raad met jongeren en ouders wil meedenken over een
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jeugdexperiment nieuwe stijl en evt. mee kan begeleiden en/of uitvoeren.
Wmo vervoer is een thema dat aandacht verdient.
SKT’s beroepen zich vaak op de privacy waardoor weinig informatie kan worden
gegeven en zaken niet inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Vraag is of een lid van de
raad een keer aanwezig kan zijn bijeen keukentafelgesprek zodat we meer inzicht in
werkwijze krijgen. Wellicht kan dit onderwerp ook besproken worden wanneer de
klanttevredenheid aan de orde komt.
Jan Derksen
Het thema armoede is een aandachtspunt.
Jan geeft aan dat er budget vrijgemaakt kan worden om in bredere zin experimenten te
starten die vanuit de burgers zelf komen.
Passend onderwijs en jeugdhulp zijn ook een belangrijk thema. Jeugdhulp is regionaal
ingekocht. Dalfsen denkt na hoe de financiering van jeugdzorg verbeterd kan worden. Op
dit moment wordt dit gedaan d.m.v. trajectfinanciering. De vraag is of dit in de toekomst
(nog) wenselijk is.
Het is lastig om de keukentafelgesprekken te voeren vanuit de transformatiegedachte
De privacy van kwetsbare burgers is een aandachtspunt.
Beschermd wonen is een belangrijk thema.
De gemeenteconsulenten laten bijscholen of trainen door ervaringsdeskundigen.

De participatieraad bespreekt welke thema’s zij het komende jaar oppakt
•
Huishoudelijke hulp: Inge Margot en Diny pakken dit thema op.
•
Vervoer: Wmo vervoer is op dit moment geen issue. Als we signalen krijgen pakken we
dit wel op.
•
Wmo kadernota 2017- 2021 dit pakt de werkgroep Wmo in het najaar op.
•
SKT: We bespreken met Inge Nooijen of de Participatieraad aanwezig kan zijn bij
keukentafelgesprekken, wanneer mensen daarvoor toestemming geven. Als wij in staat
zijn om signalen op te halen, kunnen we adviseren over het SKT.
•
Beschermd wonen: Er wordt een signaal afgegeven dat de gemeente beschermd wonen
voor ouderen afremt en er te weinig zorgwoningen zijn.
•
Preventief jeugdbeleid: De werkgroep wil zich graag buigen over de verordening jeugd.
Anne-Wil vraagt deze op bij Jurgen Goejer.
•
Participatie en re-integratie: wordt op 7 maart besproken in de gemeenteraad.
•
Werk en inkomen: aandachtspunt zijn Wajongers, die de komende jaren getoetst worden
op arbeidsvermogen.
•

Voorstel Mantelzorgcompliment
De Participatieraad kan zich vinden in het voorstel van het Mantelzorgcompliment. Wij
zijn blij dat het advies overgenomen is. Wel plaats zij een kanttekening bij het feit dat de
pas die mantelzorgers ontvangen alleen ingezet kan worden bij ondernemers uit de
gemeente Dalfsen. Enerzijds begrijpt de Participatieraad dit en vindt men dat hierover
goed is nagedacht. Anderzijds kan dit ook betuttelend werken en zijn er wellicht
mantelzorgers die het bedrag liever vrij willen besteden. Anne-wil maakt een
conceptreactie en stuurt dit naar de leden van de werkgroep Wmo. Zij reageren hierop en

vervolgens stuurt Anne-Wil deze reactie naar de gemeente.
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Uit de Participatieraad, rapportage uit
Werkgroep WMO.
De voorzitter is nog niet bekend. Dit wordt de volgende vergadering besloten. De
werkgroep wil wel graag versterking. Er wordt een vacature op de gemeentelijke site.
Xanter pakt dit op samen met Anne-Wil
Aandachtspunten uit de werkgroep vergadering:
De werkgroep wil graag in gesprek met ouderen.
Daarnaast zou de werkgroep graag de bevindingen horen over de uitvoering van de Wmo.
Xanter geeft aan dat de kwartaalrapportages van de gemeente in maart komt.
Het signaal wordt afgegeven dat tijdens de keukentafelgesprekken PGB wordt
ontmoedigd door de consulenten. De gemeente moet een maatwerkvoorziening
verstrekken als ZIN of PGB. Daarnaast zijn er signalen dat iemand alleen begeleiding
groep of individuele begeleiding toegewezen krijgt en een combinatie is moeilijk
bespreekbaar.
De participatieraad stuurt een brief met deze bevindingen, maar wellicht moeten er dan
eerst meer ervaringen hierover gemeld worden.
Vorig jaar in november is een mail uitgegaan naar diverse instellingen met de vraag of zij
kennis willen maken met de Participatieraad. Een aantal van hen heeft gereageerd. AnneWil geeft hen een reactie en probeert de bezoeken over het hele jaar te verdelen.
Werkgroep Jeugd
Lidie is gekozen tot(voorlopige) voorzitter.
Tijdens de werkgroep vergadering is Jurgen de Goejer op bezoek geweest. Er is intensief
met hem gesproken. Fieke zet de notulen in Dropbox. Willeke Jonker gaat deels de taken
van Jurgen Goejer overnemen.

Werkgroep Participatie
•
De voorzitter is nog niet bekend. Dit wordt de volgende vergadering besloten.
•
Het is mogelijk om met Dalfsen Werkt te spreken. Anne-Wil regelt via Jan Derksen.
•
Vaststellen contactpersonen per kern voor de Sociale Kernteams uittellen tot overleg met
Inge Nooijen (vergadering april). Graag ontvangt zij uiterlijk een maand van te voren een
aantal vragen uit de Participatieraad. Al geformuleerde vragen: bijwonen
keukentafelgesprekken en wat is het beleid van de gemeente rondom PGB.
•
Voor alle werkgroepen is het van belang te investeren in klankbordgroepen.
•
•

•

PR en sociale media
Een column kan naar Anne-Wil verzonden worden. Zij zorgt er voor dat dit geplaatst
wordt in de krant en zal dit ook op de website van de Participatieraad plaatsen en linken
aan de Facebookpagina.
Damitobeurs rooster is gemaakt. Gevraagd wordt om zo weinig mogelijk met de auto te
komen of niet bij de Trefkoele te parkeren. Daarnaast graag foto’s maken op de
Damitobeurs, zodat deze gepubliceerd kunnen worden. Er is een bloemenactie bedacht.
Besloten wordt om zuinig om te gaan met de consumptiebonnen om de kosten te

drukken.
•
•
•
•
•

Rondvraag
Graag de volgende keer vergaderen in een goed toegankelijke locatie. Anne-Wil regelt
dit.
Daarnaast wordt gevraagd welke doelgroepen vallen onder beschermd wonen. Hierop
wordt de volgende vergadering antwoord gegeven.
Tot slot wordt de vraag gesteld of de Ombudscommissie al veel meldingen heeft gehad.
De volgende vergadering wordt antwoord gegeven.
Eén van de toehoorders is opgenomen in het ziekenhuis. Namens de participatieraad
wordt een kaartje gestuurd.

•
Sluiting
Xanter sluit de vergadering en heet alleen wel thuis.

ACTIELIJST:
Onderwerp
Barbara Lammertink
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
Interviewronde burgers met
WW/ Bijstand
Advies schrijven n.a.v
interviewronde, wethouder
van Leeuwen uitnodigen op
de Participatieraad. Bezoek
aan Voedselbank en de
afdeling sociale zaken.
Contact platform
gehandicapten
Voorbereiding inspraakavond
over het PGB.

Uitvoerder(s)

Datum gereed

Anne-Wil

februari

Rianne, Margot

Januari

Werkgroep jeugd

September / oktober

Henk Schipper / Annemie

Data nog niet bekend

Allen

februari

Werkgroep Participatie

Voorjaar

Jaap

Maart

Annemie, Ingrid en Margot

Juni

SKT en sociale media etc.
Aanwezigheid inkooptafels
Wmo
Interviewronde burgers met
WW/ Bijstand
Advies schrijven n.a.v
interviewronde, wethouder
van Leeuwen uitnodigen op
de Participatieraad. Bezoek
aan Voedselbank en de
afdeling sociale zaken.
Contact platform
gehandicapten
Voorbereiding inspraakavond
over het PGB.

Henk Schipper / Annemie

Data nog niet bekend

Allen

februari

Werkgroep Participatie

Voorjaar

Jaap

Maart

Annemie, Ingrid en Margot

Juni

Fieke, Margot en Anita
Anne-Wil

maart

Werkgroep WMO

Maart

Mevr. vd Kamp
Anne-Wil

Voorjaar

Xanter

Voorjaar

Werkgroep Wmo

9 maart

Henk Schipper en Anita

29 maart

Ingrid en Anita

17 februari

Anne-Wil

Maart

Gerry Xanter en Anne-Wil

19 februari

Jongerenkeet bezoeken
Anne-Wil neemt contact op
met het SMON om een
keetbezoek te plannen.
Besluit nemen of we
inspreken 14 maart
welzijnsnota
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
De werkgroep Wmo houdt
het onderwerp beschermd
wonen in de gaten en kijkt of
er op termijn een bijeenkomst
plaats zou moeten vinden.
Gerda en Annemie gaan 9
maart naar de bijeenkomst
over beschermd wonen.
29 maart bovenregionale
bijeenkomst Participatiewet
en Beschut werken.
Bijeenkomst 17 februari
jeugdvertegenwoordigers
over de inkoop en kwaliteit
van Jeugdzorg.
Vergaderdata en locaties
inplannen voor het tweede
halfjaar.
Bespreken ondersteuning
Zorgbelang

maart naar de bijeenkomst
over beschermd wonen.
29 maart bovenregionale
bijeenkomst Participatiewet
en Beschut werken.
Bijeenkomst 17 februari
jeugdvertegenwoordigers
over de inkoop en kwaliteit
van Jeugdzorg.
Vergaderdata en locaties
inplannen voor het tweede
halfjaar.
Bespreken ondersteuning
Zorgbelang
Onderwerp huishoudelijke
hulp voorbereiden
De werkgroep wil zich graag
buigen over de verordening
jeugd. Anne-Wil vraagt deze
op bij Jurgen Goejer.
Wmo kadernota 2017- 2021
Anne-wil maakt een
conceptreactie op het
mantelzorgbeleid en stuurt dit
naar de leden van de
werkgroep Wmo. Zij
reageren hierop en vervolgens
stuurt Anne-Wil deze reactie
naar de gemeente.
Besluiten wie de voorzitter
wordt voor elke werkgroep
Klankbordgroepen oprichten
Vacature nieuwe leden
Vorig jaar in november is er
een mail uitgegaan naar
diverse instellingen met de
vraag of zij kennis willen
maken met de
Participatieraad. Een aantal
van hen heeft gereageerd.
Anne-Wil geeft hen een
reactie en probeert de
bezoeken over 2016 te
verdelen indien mogelijk.
Notulen werkgroep jeugd in
Dropbox plaatsen.
Toegankelijke zaal regelen
voor de volgende
vergadering.

Henk Schipper en Anita

29 maart

Ingrid en Anita

17 februari

Anne-Wil

Maart

Gerry Xanter en Anne-Wil

19 februari

Inge Margot en Diny

Maart

Werkgroep Jeugd / Anne-Wil

Februari

Werkgroep Wmo

Najaar 2016

Werkgroep Wmo / Anne-Wil

Februari

Alle werkgroepen

Voorjaar 2016

Alle werkgroepen
Xanter / Anne-Wil

Voorjaar 2016
Maart

Anne-Wil

Februari

Fieke

februari

Anne-Wil

Februari

Anne-Wil geeft hen een
reactie en probeert de
bezoeken over 2016 te
verdelen indien mogelijk.
Notulen werkgroep jeugd in
Dropbox plaatsen.
Toegankelijke zaal regelen
voor de volgende
vergadering.

Fieke

februari

Anne-Wil

Februari

