Verslag Participatieraad Dalfsen 11 juli 2016 19:30
Landjuweel ‘De Hoeven’ Middenweg 4 7722 XK Dalfsen

•
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. In het bijzonder de nieuwe leden. Op
29 augustus doen we een voorstelronde omdat verwacht wordt dat dan de meeste leden weer
terug zijn van vakantie. 19 december is de laatste vergadering van dit jaar. Er zullen een aantal
leden stoppen. We nemen dan afscheid. De wethouder zal dan ook even aansluiten. We
verplaatsen de vergadering dan naar 19 uur en houden deze in Dalfsen.
•
Mededelingen & vaststellen agenda
Concept uitvoeringsprogramma Gezondheid gemeente Dalfsen komt ter bespreking op de
agenda bij punt 5.
•

Inspreken toehoorders
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht.

•
•

N.a.v. verslag vorige vergadering:
Mevrouw van de Kamp vroeg tijdens de vorige vergadering of burgers de lange
termijnagenda ook kunnen ontvangen. Dat kan niet, dit stuk is vertrouwelijk.
3 oktober houden we een brainstormsessie. Gerry zal dit met twee leden voorbereiden.
PGB bijeenkomst 12 september; er zijn mensen uitgenodigd via Ingrid. Er is nog een
aantal zaken onduidelijk. Annemie en Margot pakken dit verder op.
Zorgen over taken die over zijn genomen van Landstede door Dimence: Xanter heeft een
gesprek gehad met Marlies Overmars (coördinator SMON) en heeft dit signaal
overgedragen. Er is nog veel onduidelijk. Xanter heeft nog geen contact gehad met de
gemeente maar pakt dit op.

•
•
•

•

Concept uitvoeringsprogramma Gezondheid gemeente Dalfsen
Aangezien het stuk kort voor de vergadering is rondgestuurd heeft niet iedereen het stuk
goed kunnen bestuderen. We besluiten dat iedereen het alsnog goed doorleest en vóór 25
juli vragen en aandachtspunten aan Anne-Wil mailt. Er wordt een gesprek gepland met
Geeske Roos van de gemeente Dalfsen. De aandachtspunten kunnen dan besproken
worden. Annemie, Lidie/Boudien en Henk Schipper zullen deelnemen aan dit gesprek.
Diny stelt zich beschikbaar als reserve. Anne-Wil stuurt een datumprikker rond zodat een
datum gepland kan worden in de eerste twee weken van september.

•

Terugblik op gesprek met gemeente/planningslijst beleidsthema’s
Elke vergadering ontvangen we een update van de planningslijst met beleidsthema’s van
de gemeente. Deze zal elke vergadering kort op de agenda komen. De leden lezen het
vooraf even door en als er vragen of opmerkingen zijn over zaken die gewijzigd zijn op
de lijst dan kunnen we deze tijdens de vergadering bespreken.

•

Reactie uitgebrachte adviezen afgelopen periode en gebundelde reactie gemeente;
De gemeente heeft middels een brief gereageerd op de adviezen die de Participatieraad de
afgelopen periode heeft uitgebracht. De onderwerpen zijn: huishoudelijke hulp, ouderen

en mantelzorg, jeugd en statushouders. De beantwoording is adequaat. De
Participatieraad voelt zich serieus genomen. De sfeer van de brief is goed en de
beantwoording is uitgebreid. De gemeente heeft er echt moeite voor gedaan en zijn
ingegaan op de vragen. De Participatieraad is blij met de uitlating over Wmo vervoer. Het
is een mooie brief, maar welk vervolg geven we het?
Ouderenparticipatie en mantelzorg:
De Participatieraad is van mening dat de gemeente de Ombudscommissie meer kan
ondersteunen bij de bekendheid. De communicatiecampagne wordt steeds vooruit
geschoven. Dit duurt te lang. Communicatie is niet optimaal en het is een belangrijk punt.
De werkgroep Wmo zal zelf een afspraak plannen met Willeke Jonker om door te praten
over de aandachtspunten.
Huishoudelijk hulp:
De brief is duidelijk en de gemeente geeft aan hoe het zou móeten gaan. Toch blijkt uit de
signalen die de Participatieraad ontvangt dat de praktijk anders verloopt. De
Participatieraad is er voor de burger en het is belangrijk om aandacht te vragen voor de
signalen die we ontvangen. Belangrijke punten zijn; communicatie, eigen bijdrage,
gereduceerd tarief en de website “Samen doen”. De werkgroep Wmo zal in de afspraak
met Willeke Jonker deze zaken bespreken.
Statushouders:
Dit is een antwoord in de lijn waarin we betrokken willen zijn. We willen met (inbreng
van) de statushouders zelf beleid vorm geven.
Jeugd:
Het antwoord heeft te lang op zich laten wachten. Daardoor zakt het onderwerp wat weg.
Het is fijn dat de gemeente onze signalen erkent maar de acties zijn nog erg voorzichtig.
Over het PGB zijn nog wel wat opmerkingen. Je krijgt pas PGB als Zorg in natura niet
toereikend is. Dit staat ook in het beleid. PGB is soms voor ouders een prachtig middel
om goede zorg in te kopen voor hun kind. De Participatieraad zou dan ook graag zien dat
PGB niet ontmoedigd wordt. De werkgroep Jeugd maakt zelf een afspraak met Willeke
Jonker en/ of Jurgen Goeijer. De werkgroep Wmo pakt het onderwerp PGB eveneens op.
Xanter maakt een conceptbrief als reactie op de brief van de gemeente. Alle leden
kunnen reageren en Anne-Wil zorgt nog dezelfde week voor verzending naar de
gemeente.
Zorgcafé: we wachten nog op een reactie van de gemeente maar inmiddels is bekend dat
SMON ondersteuning biedt bij het zorgcafé. De Participatieraad is blij dat het Zorgcafé
ondersteuning krijgt. We zijn blij met initiatieven van onderop. De Participatieraad wil
t.z.t. ook graag een kijkje nemen en nauw samenwerken zodat signalen van
mantelzorgers / burgers opgepakt worden.
•

Opzet onderzoek evaluatie (van onze eigen) Participatieraad

Er zijn vragen opgesteld. De Participatieraad heeft hierin mee kunnen denken. Deze
vragen gaan naar een onderzoeksbureau. We weten nog niet precies hoe dit gaat verlopen
en wie het onderzoek uitvoert. Na de zomer wordt in samenwerking met Gerry een
jaarplan met doelen opgesteld.
•
•

Uit de Participatieraad, rapportage uit
Werkgroep WMO: Janny, Bernard en Félice zullen deelnemen aan de werkgroep Wmo.
Annemie voorziet ze van antwoorden op vragen. Anne-Wil zal het vergaderschema van
de werkgroep Wmo naar deze nieuwe leden mailen.
Er is nog één vacature voor de werkgroep Wmo. Het zou heel fijn zijn wanneer een
statushouder zou kunnen deelnemen. Indien de vacature niet wordt opgevuld doen we in
het najaar een vacature uit.
12 september om 20.00 uur organiseert de werkgroep Wmo een avond over PGB: AnneWil zal nagaan of de Trefkoele is gereserveerd. De laatste week van augustus schrijft
Annemie een stukje in de Dalfser courant over de bijeenkomst.

•

Werkgroep Jeugd: geen bijzonderheden.

•

Werkgroep Participatie: Er is op 5 juli een bijeenkomst geweest met de stuurgroep
Vergunninghouders. Op 9 juli is er een bijeenkomst geweest met een aantal
statushouders. Van beide bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt. Deze zijn besproken.
Aan het verslag van 9 juli kan nog worden toegevoegd dat het bij hulpverlening erg
belangrijk is dat iemand van de eigen cultuur er bij is. Daarnaast kan worden toegevoegd
dat in Barneveld stages aangeboden worden aan statushouders. Hiermee worden goede
resultaten geboekt.

•

PR en sociale media:
Xanter schrijft een zomereditie voor de kernpunten. Anne-wil maakt een schema voor de
komende maanden zodat alle leden een keer een stuk kunnen schrijven. Er is een
Whatsapp groep aangemaakt. Anne-Wil maakt een lijst met mobiele nummers van de
nieuwe leden en stuurt deze aan Boudien.

•
•

•
•

Ingekomen en uitgaande post
Uitnodiging advies regionale veranderagenda MO en Beschermd Wonen: Anne-Wil stuurt
de uitnodiging naar Boudien en naar Diny. Zij kijken of ze kunnen deelnemen.
Presentaties congres kracht van de samenleving
Nieuwsbrief Koepel van Adviesraden Sociaal Domein
Brief aan Zorgboeren-koepel (uitnodiging tot gesprek i.a.v. cliënten): dit wordt opgepakt
door de Zorgboeren.
Vooraankondiging congres Zorgbelang 28 september te Nijverdal.
Opening tuin Imminkhoeve: Leden mailen naar Anne-Wil of zij kunnen op die datum.

•
•

Rondvraag
Op de site van de Participatieraad is het verslag van 23 mei niet te openen. Anne-Wil past

•
•
•

•
•
•

•

dit aan.
Xanter geeft aan dat er een nieuwe betere site moet komen met meer mogelijkheden. Dit
onderwerp komt de volgende keer terug op de agenda.
Van de nieuwe leden moet een nieuwe foto op de site komen.
Er wordt gevraagd welke stukken gedeeld mogen worden: De stukken die besproken
worden in de Participatieraad zijn soms vertrouwelijk. Stukken die nog niet openbaar zijn
van de gemeenten mogen niet doorgezonden worden. Ook met verslagen waarin namen
van personen vermeld worden gaan we vertrouwelijk om. De vergaderingen zijn wel
openbaar dus de zaken mogen wel besproken worden met betrokkenen maar de leden
dienen vertrouwelijk om te gaan met stukken.
Mevrouw v.d. Kamp vraagt of zij de gezondheidsnota kan ontvangen. Dat kan niet want
deze is niet openbaar.
Verder vraagt zij of de rechterlijke uitspraak landelijk invloed gehad heeft op het beleid
omtrent huishoudelijke hulp van de gemeente Dalfsen. De Participatieraad gaat er vanuit
dat dit wel invloed heeft gehad.
Verder geeft mevrouw van de Kamp aan dat de participatieraad een brugfunctie heeft
voor de burgers. De Participatieraad heeft soms de neiging de gemeente te verdedigen. Er
moet geluisterd worden naar signalen van burgers. Daar is de Participatieraad voor. Tot
slot vraagt ze of Rosengaerde ook onder beschermd wonen valt. Dit is niet zo. Beschermd
wonen is voor de doelgroep Ggz.
Anne-Wil heeft vakantie van 2 augustus tot 28 augustus. Anne-Wil zal met Gerry
bespreken hoe de mail van de Participatieraad in deze periode bemant zal worden.
Sluiting Xanter sluit de vergadering en wenst allen een fijne zomertijd.

Actielijst:
Onderwerp
Tijdens werkbezoeken een
foto maken voor sociale
media
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
Reageren op concept
uitvoeringsprogramma
Gezondheid
Datum Prikken gesprek
mevrouw Roos over concept
uitvoeringsprogramma
Gezondheid
datum plannen cursus voor

Uitvoerder(s)

Datum gereed

Allen

n.v.t.

Rianne, Margot

29 augustus

Werkgroep jeugd

September / oktober

Henk Schipper / Annemie

Data nog niet bekend

allen

26 juli

Anne-Wil (Annemie, Lidie,
Boudien en henk Schipper
gaan in gesprek)

29 augustus

Anne-Wil

29 augustus

Aanwezigheid inkooptafels
Wmo
Reageren op concept
uitvoeringsprogramma
Gezondheid
Datum Prikken gesprek
mevrouw Roos over concept
uitvoeringsprogramma
Gezondheid
datum plannen cursus voor
nieuwe leden

Henk Schipper / Annemie

Data nog niet bekend

allen

26 juli

Anne-Wil (Annemie, Lidie,
Boudien en henk Schipper
gaan in gesprek)

29 augustus

Anne-Wil

29 augustus

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

Boudien / Xanter

29 augustus

Werkgroep Wmo in gesprek met
Willeke Jonker

Werkgroep Wmo

29 augustus

Werkgroep Jeugd in gesprek
met Willeke Jonker of Jurgen
Goejer
Voorbereiden avond PGB 12
september
Reserveren Trefkoele voor
bijeenkomst 12 september
3 oktober zullen we de
vergadering gebruiken als
brainstormsessie. Gerry bereid
dit voor, stuurt een mail naar de
leden en zoekt 1 a 2 mensen die
mee willen denken.

Brief maken n.a.v. brief
gemeente
Column schrijven
Lijst met gegevens / mobiele
nummers van alle leden
maken
Anne-wil overlegt met Gerry
over beantwoording mail in
vakantieperiode

Werkgroep Jeugd

29 augustus

Annemie en Margot,

29 augustus

Anne-Wil

29 augustus

Gerry

3 oktober

Xanter/
Anne-Wil zorgt voor
verzending
Xanter/
Anne-Wil zorgt voor
verzending

18 juli

18 juli

Anne-Wil

29 augustus

Anne-Wil/ Gerry

3 augustus

