Verslag Participatieraad Dalfsen 18 januari 2016
M.k.g.a: Annemie Lepelaars en Rianne Zwep
•
Opening
Xanter opent de vergadering.
•
Mededelingen & vaststellen agenda
•
Xanter heeft een gesprek gehad met zijn collega van de Participatieraad Zwolle. In
Zwolle heeft de Participatieraad een actiever overleg met de gemeente (beleidsadviseurs
en college) dan dat de Participatieraad van Dalfsen. In de Participatieraad van Zwolle
zitten meer ervaringsdeskundigen. Daarnaast maken zij gebruik van klankbordgroepen,
waarin ervaringsdeskundigen. Ze worden op tijd door het gemeentebestuur geïnformeerd.
Zwolle doet ook mee aan een pilot van Achmea. Achmea heeft voor verpleging en
verzorging met per wijk afspraken gemaakt met één thuiszorgorganisaties. Als je in die
wijk woont ben je verplicht van die voorkeurszorgaanbieder gebruik te maken. Bestaande
cliënten kunnen voorlopig nog hun ‘oude’ zorgaanbieder houden.
•
A.s. donderdag gaan Jaap en Xanter naar Ellen van Assem en bespreken daar de rol van
de Participatieraad en het Platform Gehandicapten.
•
Er zijn nog drie leden die een stukje moeten schrijven voor de website.
•
Het Filmpje over Dalfsen Werkt zal Anne-Wil op de website van de Participatieraad
zetten.
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Verslag vorige vergadering
Naar aanleiding van:
PGB: In juni organiseren we een inspraakavond over het PGB de werkgroepen jeugd en
Wmo en jeugd pakken dit op. Annemie en Margot pakken dit op. De avond is voor alle
gebruikers.
Jeugd en WMO: Volgende week bespreekt de werkgroep jeugd in hun werkoverleg of
zij een advies schrijven n.a.v. de bijeenkomst van 9 december.
Jongeren: We krijgen weinig signalen rondom jeugd. In september/oktober willen we
hier in een bijeenkomst meer aandacht aan besteden door diverse kanalen aan te boren.
Bijvoorbeeld door contact met de jeugdraad, scholen, huisartsen, SKT, sociale media etc.
Inkooptafel: De financiering verandert van uurfinanciering naar trajectfinanciering. Er is
veel onduidelijk rondom deze vorm van financiering. Daarnaast vraagt de
Participatieraad zich af hoe dit wordt gecommuniceerd naar de burgers en wat de
consequenties zijn voor de burgers. De werkgroep Wmo buigt zich over dit thema in het
eerste kwartaal van 2016 . Daarnaast zal Henk Schipper vooralsnog bij de inkooptafels
aanwezig zijn samen met iemand van de werkgroep Wmo. De werkgroep vaardigt zelf
iemand af. Anne-Wil informeert naar de data van de inkooptafels en geeft deze door aan
de leden.
Sociale Kernteams: Anne-Wil nodigt Inge Nooijen uit voor de vergadering van april.
Daarnaast stellen we tijdens de volgende vergadering voor elke SKT een contactpersoon
aan die contact houdt. (Niet in de kern waar je woont).
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Preventie: Anne-Wil zoekt uit wanneer de preventieweek van de gemeente Dalfsen is.
Wellicht kunnen de leden van de Participatieraad een aantal ketenbezoeken afleggen.
Planningslijst gemeente: Xanter vraagt de nieuwe planningslijst van de gemeente op bij
Jan Derksen.
Paginanummers: Het zou prettig zijn als er onderaan het verslag paginanummers staan.
Mantelzorgwaardering: Anne-Wil stuurt Willeke Jonker en Evelien Klundert een e-mail
met de vraag hoe het staat met de mantelzorgwaardering.

Ingekomen post
Uitnodiging lokale vervoersvoorziening: Inge en Diny (en wellicht Henk den
Hollander) gaan hier naar toe. Er zijn verslagen van een vorige bijeenkomst. Anita mailt
deze naar Inge en Diny. Een belangrijk punt is dat de regiotaxi (provincie) wordt
opgeheven. Gemeente is nu verantwoordelijk voor de maatwerkvoorziening Wmovervoer voor mensen met een beperking en moet dit goed uitvoeren. Xanter bespreekt in
het voorzittersoverleg of er een gezamenlijk advies uitgebracht kan worden met andere
raden (in Vechtdal).
Uitnodiging netwerkbijeenkomst GGZ over beschermd wonen: Gerda en Anita gaan
hier naar toe.
Uitnodiging plaatselijk belang: Boudien Rijpkema gaat hier naar toe.
Verslag netwerkoverleg jeugd: wordt in de werkgroep vergadering jeugd besproken.

Preadvies Welzijnsnota 2017-2020 van de gemeenten Dalfsen, discussie en
uiteindelijke vaststelling
Het concept advies wordt besproken. Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen past
Anne-wil het advies aan en stuurt het naar de leden. Zij reageren hierop voor
woensdagavond. Anne-Wil past het aan en stuurt dit vervolgens per post naar de
gemeente en per mail naar Willeke Jonker. De drie belangrijkste punten die worden
toegevoegd zijn:
Betrek het netwerk per dorpskern op zo klein mogelijke schaal (Hoonhorst, Oudleusen,
Hessem enz.)
Benadruk nogmaals dat het welzijnswerk meer behelst dan alleen voorkomen van (zware)
zorg voor kwetsbare burgers
De ambitie om vele vrijwilligers te betrekken bij welzijnsactiviteiten is (te) kwetsbaar
Terugblik 2015 en kansen voor 2016 n.a.v. gesprekken met alle leden van de
Participatieraad
Anne-Wil stelt voor het komende jaar data op voor de werkgroep vergaderingen.
Elke werkgroep kiest zelf een voorzitter en er wordt gerouleerd met de notulist. De
communicatie naar de andere werkgroepen is daarbij heel belangrijk.
Gerry is niet meer bij de werkgroep vergaderingen. Ze kan wel geconsulteerd worden.
Vraag dit dan wel ruim van te voren aan.
Voor elke werkgroep is het van groot belang om regelmatig contact te hebben met de
ambtenaar die over dat onderwerp gaat.
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Uit de Participatieraad, rapportage uit
Werkgroep Jeugd
Vergadering is op donderdag 28 januari bij Ariana. Lidie stelt de agenda op. Anne-Wil
stuurt de agenda naar Jurgen Goejer (is reeds uitgenodigd).
Werkgroep Participatie
Vorige week heeft de werkgroep Participatie een vergadering gehad. Ze zijn op zoek naar
signalen van burgers die te maken hebben met WW/ Bijstand. Aan de hand van een
vragenlijst gaan ze mensen interviewen. Daarbij is het belangrijk om de doelgroep
vreemdelingen en vluchtelingen niet te vergeten. Ze willen naar aanleiding van deze
interviews een duidelijk stuk met conclusies en aanbevelingen schrijven voor de
gemeente. Na de interviewronde nodigt de werkgroep Participatie, wethouder van
Leeuwen uit op de Participatieraad. Daarnaast wil de werkgroep een werkbezoek
afleggen aan de Voedselbank en de afdeling sociale zaken.
PR en sociale media
Xanter schrijft in januari een column. Vanaf februari maken we een rooster wie welke
maand een column schrijft. Anne-Wil stelt dit rooster op. Robert, Diny, Ariana en Xanter
zijn geweest. De column hoeft niet altijd beleidsmatig van aard te zijn maar kan ook een
gesprek met een burger of deelname aan een bijeenkomst zijn.
Boudien en Fieke onderhouden de Facebook pagina van de Participatieraad.
26 januari is er een standhouderbijeenkomst voor Damito. Lidie vraagt aan Margot of zij
naar deze bijeenkomst gaat. We staan samen met het Glasvezelbedrijf Dalfsen. Daarmee
moet gecommuniceerd worden hoe we de stand inrichten en wanneer deze opgezet moet
worden. Lidie informeert bij Margot.
Iedereen neemt een stapel folders mee wanneer hij dienst doet in de stand. Wanneer je
geen folders meer hebt kan je dit doorgeven bij Anne-Wil. Zij zal zorgen dat je nieuwe
folders ontvangt.
Er moet tijdens de Damito Beurs ook informatie liggen over de Ombudscommissie. Inge /
Gerry zorgen hiervoor.

•

Rondvraag
Toehoorders geven aan goede reclame te maken voor de Participatieraad. Zij geven aan
dat wanneer je de vergadering bijwoont veel inzicht krijgt in het sociale domein.
Ze zijn blij met de inzet van de Participatieraad. De Participatieraad is structureel en
verbindend, zo geven zij aan. Mevrouw van de Kamp geeft aan dat ze een aantal punten
heeft ter toevoeging. Ze zal deze toesturen.

•

Sluiting
Xanter sluit de vergadering en heet iedereen wel thuis.

ACTIELIJST:
Onderwerp
Opsturen agenda
Participatieraad naar Dalfser
Courant.
Barbara Lammertink
uitnodigen in april.
Bezoeken markten.

Uitvoerder(s)

Datum gereed

Anne-Wil

Maandelijks

Anne-Wil

Januari

Onderwerp
Opsturen agenda
Participatieraad naar Dalfser
Courant.
Barbara Lammertink
uitnodigen in april.
Bezoeken markten.
Draaiboek maken.
Afspraak plannen werkgroep
Wmo en cliëntenraad de
Hulskampen.
Met Ellen van Assem de rol
van de Participatieraad en het
Platform Gehandicapten
bespreken.
Stukje schrijven voor op de
website.
Het Filmpje over Dalfsen
Werkt op de website van de
Participatieraad plaatsen.
In juni organiseren we een
inspraakavond over het PGB.
Xanter vraagt de nieuwe
planningslijst op bij Jan
Derksen.
Anne-Wil zoekt uit wanneer
de preventieweek van de
gemeente Dalfsen is.
Anne-Wil nodigt Inge
Nooijen uit voor de
vergadering van april.
Anne-Wil stuurt Willeke
Jonker en Evelien Klundert
een e-mail met de vraag hoe
het staat met de
mantelzorgwaardering.
28 januari bespreekt de
werkgroep jeugd in hun
werkoverleg of zij een advies
schrijven n.a.v. de
bijeenkomst van 9 december.
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.
Veranderingen inkoop

Uitvoerder(s)

Datum gereed

Anne-Wil

Maandelijks

Anne-Wil

Januari

Anne-Wil

februari

Anne-Wil

Februari/maart

Jaap en Xanter

Januari

Inge, Rianne, Margot

Januari

Anne-Wil

Januari

Een lid van elke werkgroep

Juni

Xanter

Januari

Anne-Wil

Januari

Anne-Wil

Januari

Anne-Wil

Januari

Werkgroep jeugd

Januari

Werkgroep jeugd

September / oktober

28 januari bespreekt de
werkgroep jeugd in hun
werkoverleg of zij een advies
schrijven n.a.v. de
bijeenkomst van 9 december.
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.
Veranderingen inkoop
begeleiding, dagbesteding en
hulp bij huishouden
Aanwezigheid Inkooptafels
Wmo
Anne-Wil informeert naar de
data van de inkooptafels en
geeft deze door aan de leden.
Lokale vervoersvoorziening:
Inge en Diny (en wellicht
Henk den Hollander) gaan
hier naar toe. Anita mailt het
verslag van de vorige
bijeenkomst naar Inge en
Diny. Xanter bespreekt in het
voorzittersoverleg of er een
gezamenlijk advies
uitgebracht kan worden met
andere raden waar dit
eveneens speelt.
Netwerkbijeenkomst.
Bijeenkomst Plaatselijk
belang.
Advies welzijnsnota: Annewil past het advies aan en
stuurt het naar de leden. Zij
reageren hierop en vervolgens
verzend Anne-Wil het per
post naar de gemeente en per
mail naar Willeke Jonker.
Werkgroep jeugd: Lidie stelt
de agenda op. Anne-Wil
stuurt Jurgen Goeijer agenda.
Werkgroep Participatie:
interview ronde burgers met
WW/ Bijstand, advies
schrijven, wethouder van
Leeuwen uitnodigen op de
Participatieraad. Bezoek aan
voedselbank en de afdeling
sociale zaken.
Column januari.

Werkgroep jeugd

Januari

Werkgroep jeugd

September / oktober

Werkgroep Wmo

Februari/ maart

Henk Schipper + lid
werkgroep WMO
Anne-Wil

Januari

Inge, Diny, (Henk den H,)
Anita, Xanter

Februari

Gerda en Anita

Februari

Boudien

Januari

Alle leden + Anne-Wil

Januari

Lidie / Anne-Wil

Januari

Werkgroep Participatie

Maart

Xanter

Januari

post naar de gemeente en per
mail naar Willeke Jonker.
Werkgroep jeugd: Lidie stelt
de agenda op. Anne-Wil
stuurt Jurgen Goeijer agenda.
Werkgroep Participatie:
interview ronde burgers met
WW/ Bijstand, advies
schrijven, wethouder van
Leeuwen uitnodigen op de
Participatieraad. Bezoek aan
voedselbank en de afdeling
sociale zaken.
Column januari.
Facebook pagina van de
Participatieraad beheren.
Standhouders bijeenkomst
voor Damito Beurs. En
informatie over inrichten en
opzetten stand.
Anne-wil stuurt een
datumprikker rond voor
Damito. Iedereen neemt een
stapel folders mee wanneer
hij dienst doet in de stand.
Informatie over
Ombudscommissie tijdens de
Damito Beurs.
Rooster wie wanneer column
schrijft
Rooster voor de werkgroep
vergaderingen 2016.

Lidie / Anne-Wil

Januari

Werkgroep Participatie

Maart

Xanter

Januari

Boudien en Fieke

Lidi / Margot

Januari

Anne-Wil / alle leden van de
Participatieraad

Januari

Inge / Gerry

Februari

Anne-Wil

Januari

Anne-Wil

Januari

