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•
Opening
Xanter heet allen welkom, in het bijzonder wethouder van Leeuwen die deze avond met de
Participatieraad in gesprek gaat over de uitvoering van de Participatiewet.
•
Mededelingen & vaststellen agenda
Gerda, Jaap en Annemie zullen in december tijdens de vergadering afscheid nemen van de
Participatieraad. Het termijn van deze leden zit er dan op. Wethouder von Martels zal aanwezig zijn in de
december vergadering om van hen afscheid te nemen.. Deze vergadering begint daarom een half uur
eerder. Het lidmaatschap van Inge wordt met een jaar verlengd.
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In gesprek met wethouder van Leeuwen over beleid participatiewet
Wethouder van Leeuwen stelt zichzelf voor. Hij heeft zorgen over het toenemende aantal
uitkeringsgerechtigden. Dit is de afgelopen jaren van ongeveer 100 naar 250 gegaan. Dit heeft
met name te maken met de statushouders.
Evaluatie Dalfsen Werkt: de Participatieraad had graag meegedacht over de vragen die gesteld
worden. Dit is niet gebeurd vanwege tijdsdruk. Er is een vragenlijst opgesteld die makkelijk te
beantwoorden is en ook beantwoord kan worden met Whatsapp, bijvoorbeeld door middel van
smileys. Er wordt gekeken naar wat goed gaat en wat beter kan. De reguliere mensen in de
buitendienst en begeleiders worden ook bevraagd. Dit wordt gebundeld. De Participatieraad kan
vervolgens nog opmerkingen maken. De Participatieraad wil graag in de toekomst meedenken
over de vragen die gesteld gaan worden. Daarnaast zijn er halfjaarrapportages beschikbaar. De
wethouder zal zorgen dat de Participatieraad de rapportages ontvangt. Henk geeft aan dat een
halfjaarrapport over een lange termijn gaat. Wellicht kan hierdoor pas laat actie ondernomen
worden indien dit nodig mocht zijn. De wethouder geeft aan dat het maken van rapportages veel
tijd kost en daarom gekozen is voor een halfjaarrapportage. Werken met gestandaardiseerde
meetgegevens kan een oplossing zijn zodat rapportages eenvoudig aangeleverd kunnen worden
en men dus ook kwartaal- of maandrapportages zou kunnen maken.
Daarnaast schrijft de afdeling sociale zaken een plan voor re-integratie. Het duurt nu vaak lang
voordat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen en iemand geholpen is. De gemeente heeft
onvoldoende in beeld welke mogelijkheden deze burgers hebben. Het is de bedoeling dat de
burger die moet re-integreren opgeroepen wordt, vervolgens wordt gekeken wat mogelijk is om
zo snel mogelijk (binnen 3 à4 maand) actief ingezet te worden. Binnenkort sluit Dalfsen een
contract met Zwolle United. Dit is een maatschappelijke tak van PEC Zwolle, dit is voor het
reactiveren van burgers.
Vanuit de Participatieraad wordt aangegeven dat men zich zorgen maakt over de Ggz doelgroep.
Bovenstaande aanpak zou ook goed zijn voor een deel van de Ggz doelgroep. De ondersteuning
van deze doelgroep valt onder een andere wethouder. Beide wethouders hebben hier overleg over.
Er wordt gevraagd naar de successen. Wethouder van Leeuwen geeft aan dat er een
demontagebedrijf opgericht gaat worden in Dalfsen. Dit bedrijf is bedoeld voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zullen witgoed, mobiele telefoons etc. uit elkaar halen en alle
onderdelen apart inzamelen. Daarnaast noemt wethouder van Leeuwen een ander succes: er zijn
2 havenmeesters doorgestroomd naar een betaalde baan.
Er wordt gevraagd of dit alles in samenwerking met Barbara Lammertink gaat. Ja, zij is de spin in
het web.
Hoe staat het met de nieuwe Wajongers: deze zijn er niet. Potentiele Wajongers worden op
scholen goed begeleid, zodat zij (soms met behulp van Barbara Lammertink en collega’s) werk
vinden. Er wordt maatwerk geleverd vanuit het onderwijs.
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Hoe zorgen we dat statushouders participeren? Er zal eerst een antwoord gegeven moeten worden
op wat zij kunnen. Als we weten wat iemand kan kunnen wij hen inzetten. Coaching moet
langdurig en breed worden ingezet. Wanneer statushouders taalles krijgen dan kunnen zij op
andere dagen wellicht stage lopen of vrijwilligerswerk doen. Op deze wijze kan onze cultuur, de
normen en waarden eigengemaakt worden en de taal kan sneller geleerd worden.
Dalfsen kiest er voor om dingen zelf op poten te zetten; waarom? De wethouder wil niet alleen
praatorganen. Hij wil graag dingen realiseren en daarbij ook buiten de gebaande wegen durven
denken en doen. Ook wordt gekeken naar goede voorbeelden uit andere gemeenten.
Zijn Nuggers (niet uitkeringsgerechtigden) ook in beeld? Een deel van de Nuggers zijn niet in
beeld. Zij die wel in beeld zijn worden of ze nu wel of niet tot de doelgroep
uitkeringsgerechtigden behoren geholpen, indien gewenst.
Kunnen mensen met een uitkering als tegenprestatie ook starten met vrijwilligerswerk?
Dagbesteding of vrijwilligerswerk worden gezien als een tegenprestatie.
Zijn er sancties voor mensen die wel kunnen werken maar niet willen werken. Ja, door te (max.
100 %)korten op de uitkering.
Werken de wethouders samen op de overlappende delen binnen de portefeuilles? Er zijn veel
raakvlakken. Daarom is er een overleg over het sociaal domein.
Wat zijn de mogelijkheden van statushouders die een beroepsopleiding in het buitenland hebben
gevolgd maar niet aan het werk komen omdat niemand precies weet of dat verantwoord is? Dit
hangt af van de aard van het diploma. Er is verschil of iemand apotheker of timmerman is.
Daarom is het belangrijk dat we de achtergrond kennen van de burger en weten waar we iemand
in kunnen zetten.
Mogen statushouders een opleiding volgen? Sommigen kunnen nog prima een beroepsopleiding
volgen. Als iemand naar het HBO wil moet hij eerst een diploma halen van de HAVO. Daar is
geld voor beschikbaar. Maar dit is afhankelijk van wat iemand kan en wat zijn mogelijkheden
zijn.
Is de constructie voor de bestaande Wsw doelgroepen houdbaar? Structuur is erg belangrijk.
Uitgangspunt van de gemeente in deze is: wat nu goed geregeld is en waar mensen veilig werken
laten we zo.
Men onderzoekt waarom bij Larcom minder mensen gedetacheerd worden dan bij WEZO.
Wellicht ligt dit aan de leeftijd van de mensen die daar werken. De uitkomsten worden
teruggekoppeld naar de Participatieraad.
Xanter bedankt wethouder van Leeuwen. We kijken graag bij het nieuwe demontagebedrijf als
het zover is en we willen graag input leveren bij de evaluatie van Dalfsen Werkt.
Terugkoppeling verslag
Er is een voorbereidingsgroep voor de brainstormavond op 3 oktober samengesteld.
De evaluatie van de Participatieraad is van start gegaan.
Evaluatie Armoede beleid: Boudien vraagt het beleidsstuk op bij Rik Bolhuis zodat alle
werkgroepen opmerkingen kunnen geven over dit stuk. Dit moet eind november gereed zijn.
Lidie en Henk den Hollander gaan a.s. donderdagavond naar de vergadering over het
gezondheidsbeleid.
Inspreken toehoorders
Mevr. V.d. Kamp kreeg de conceptnotitie Uitvoeringsplan Mantelzorgondersteuning. Ze heeft
gemengde gevoelens bij dit stuk. De notitie is volgens haar redelijk abstract.
Verder zouden de stukken begrijpelijker geschreven moeten worden en er moet voldoende tijd zijn
om mee te denken. Ze roept daarom de Participatieraad op om het stuk heel kritisch te lezen. De
Participatieraad heeft dit stuk nog niet ontvangen en Anne-Wil vraagt het daarom op bij Willeke
Jonker. Mevr. v.d. Kamp stuurt haar bevindingen naar Anne-Wil zodat de Participatieraad hiervan

kennis kan nemen.
•
Voorstelronde
Op 3 oktober zal de voorstelronde plaatsvinden.
•

•

Update gemeente/planningslijst beleidsthema’s
Er is een reactie gekomen op de brief van de Participatieraad over het Zorgcafé. Anne-Wil stuurt deze
brief door naar de leden.
Welzijnsbeleid en rol Participatieraad

Diny, Inge en Lidi hebben een positief gesprek gehad met Evelien Klunder over het
toekomstgericht welzijnsbeleid en hebben de onderwerpen klantenpanel, subsidieregeling en
waardering voor vrijwilligers besproken.
Klantenpanel: De gemeente wil een klantenpanel organiseren. De Participatieraad wil graag
meedenken in het voortraject, maar wil niet de taak van de gemeente overnemen. Er is wat
verschil van mening over de rol die de Participatieraad moet vervullen.
Beoordeling subsidie regeling innovatieve preventie projecten Sociaal Domein: De
Participatieraad wil graag meedenken over de criteria, maar zal niet beoordelen welke
projecten wel of niet in aanmerking komen.
Vrijwilligersbeleid: Binnen het vrijwilligersbeleid wil de gemeente onderzoeken of ze op
zoek moeten naar een passende waardering voor vrijwilligers en hoe deze er uit moet zien.
Alle leden van de Participatieraad denken na over bovenstaande onderwerpen en dragen per
mail ideeën aan. Diny, Inge en Lidi plannen een overleg met Evelien. Voorafgaand
brainstormen zij over de rol van de Participatieraad in deze. Anne-Wil doet een datumplanner
uit voor dit overleg.
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Uit de Participatieraad, rapportage uit
Werkgroep WMO
De voorbereiding voor de PGB/ ZIN bijeenkomst 12 september is in volle gang.
Eind september is er weer een werkgroep. Belangrijke thema’s die besproken worden zijn:
mantelzorgbeleid, vrijwilligers, gezondheid en vervoer. Anne-Wil stuurt de stukken over vervoer
door. Annemie coördineert het onderwerp vervoer en wil graag reacties van de leden op dit
onderwerp.
De werkgroep Wmo heeft vanavond een gesprek gehad met de Wmo commissie Lemelerveld.
Hier kwamen o.a. communicatie, mantelzorg en signalen over thuishulp aan de orde.

•

Werkgroep Jeugd
Volgende week komt de werkgroep Jeugd bij elkaar. Binnenkort gaan zij in gesprek met de
jeugdconsulenten. Ook hebben zij overleg met Willeke Jonker en zijn bezig met een verzoek van
de gemeente om een inloopavond te organiseren.

•

Werkgroep Participatie
De werkgroepvergadering staat gepland op 10 oktober. De werkgroep wil graag eerder bij elkaar
komen. Boudien pakt dit op. Belangrijke onderwerpen zijn: Statushouders en evaluatie van
Dalfsen Werkt.

•

PR en sociale media
Bernhard, Fieke, Boudien en Anne-Wil prikken in oktober een datum om over de website en de
folder te overleggen. Anne-Wil stuurt een datumprikker rond.

•

Verzonden brieven / adviezen aan de gemeente
Diny en Margot gaan 20 september naar de bijeenkomst over vervoer.

•

Rondvraag
Er wordt gevraagd of er een nieuwe folder kan komen voor de Participatieraad. Dit wordt
opgepakt en er wordt afgesproken om in de folder geen foto’s van leden te publiceren

•
Sluiting
Xanter sluit de vergadering om 22.00 uur.

Actielijst

Onderwerp
Tijdens werkbezoeken een
foto maken voor sociale
media
Stukje schrijven voor op de
website.
Anne-Wil vraagt de
conceptnotitie Uitvoeringsplan
Mantelzorgondersteuning op en
stuurt deze naar de leden.
Boudien vraagt het beleidsstuk
Evaluatie Armoede beleid op bij
Rik Bolhuis
Lidie en Henk den Hollander
gaan naar de vergadering over
het gezondheidsbeleid.
Bernhard, Fieke, Boudien en
Anne-Wil prikken in oktober
een datum om over de website
en de folder te overleggen.
Anne-Wil stuurt een
datumprikker rond.
Eind september is er weer een
werkgroep. Belangrijke thema’s
die besproken worden zijn:
mantelzorgbeleid, vrijwilligers,
gezondheid en vervoer. AnneWil stuurt de stukken over
vervoer door. Annemie
coördineert het onderwerp
vervoer en wil graag reacties
van de leden op dit onderwerp.

Taken van Landstede die
overgenomen worden door
Dimence informatie opvragen
hierover bij Rik Bolhuis en
vragen of dit wel lokaal

Uitvoerder(s)

Datum gereed

Allen

n.v.t.

Rianne, Margot

29 augustus

Anne-Wil

3 oktober

Boudien

3 oktober

Lidie Henk

3 oktober

Bernhard, Fieke, Boudien en
Anne-Wil

november

Anne-Wil Annemie

3 oktober

Boudien / Xanter

3 oktober

gezondheid en vervoer. AnneWil stuurt de stukken over
vervoer door. Annemie
coördineert het onderwerp
vervoer en wil graag reacties
van de leden op dit onderwerp.

Taken van Landstede die
overgenomen worden door
Dimence informatie opvragen
hierover bij Rik Bolhuis en
vragen of dit wel lokaal
welzijnsbeleid is.
Werkgroep Wmo in gesprek
met Willeke Jonker
Werkgroep Jeugd in gesprek
met Willeke Jonker of Jurgen
Goejer
Diny en Margot gaan 20
september naar de bijeenkomst
over vervoer.

Anne-Wil Annemie

3 oktober

Boudien / Xanter

3 oktober

Werkgroep Wmo

29 augustus

Werkgroep Jeugd

Margot en Diny

29 augustus

3 oktober

