Verslag Participatieraad Dalfsen 20 juni 2016
Buurtkamer De Schakel, Koningin Julianastraat 10, Nieuwleusen

•
Opening
De voorzitter heet iedereen welkom. In het bijzonder de nieuwe leden. Xanter deelt de volgende
zaken mee:
•
•
•
•
•

Er zijn opnieuw gesprekken gevoerd met aspirant leden. Wellicht zullen zij ook deel gaan nemen
aan de Participatieraad.
Er zijn vandaag diverse afmeldingen van leden die op vakantie zijn.
Vandaag is Natalie Verbeeck te gast bij de Participatieraad. Zij werkt tijdelijk bij de gemeente
Dalfsen en zal straks een aantal zaken toelichten.
De voorzitter heeft een mail ontvangen van Rianne en van Ariana. Beiden waren met
zwangerschapsverlof en hopen na de zomer weer te starten met de Participatieraad.
De nieuwe leden zullen een cursus aangeboden krijgen. Dit zal na de zomer plaatsvinden. AnneWil zal in overleg met de nieuwe leden een datum plannen maar wacht hiermee tot duidelijk is of
er nog meer nieuwe leden bij komen.

•

Inspreken van toehoorders
De toehoorders maken geen gebruik van het inspreekrecht.

•

In gesprek met Nathalie Verbeeck (gemeente Dalfsen) over de raadsplanning gemeente
Dalfsen 2016 en het stellen
Nathalie geeft een toelichting welke plannen de gemeente Dalfsen heeft in 2016 n.a.v. de lange
termijnagenda. Op basis van de raadsplanning heeft Nathalie een uitsnede gemaakt van
onderwerpen die interessant kunnen zijn voor de Participatieraad. Het is een dynamisch
document, het kan zijn dat er dingen aangepast worden. Nathalie zal elke maand een update met
daarin de wijzigingen toesturen aan de Participatieraad.
Aan Nathalie wordt gevraagd waar we als Participatieraad alerter op moeten zijn: zij geeft aan dat
we in gesprek zouden kunnen gaan met fracties van politieke partijen om te peilen hoe
onderwerpen politiek gezien worden.
Gezamenlijk nemen we de lange termijnagenda door en er wordt aan Nathalie aangegeven waar
de Participatieraad graag advies over wil uitbrengen. De onderwerpen staan genummerd. Hoe
lager het getal, hoe langer het geleden is dat het onderwerp op de agenda kwam. Dit kan te maken
hebben met de complexiteit van het onderwerp maar ook met het feit dat sommige onderwerpen
pas over drie jaar geëvalueerd worden. We gaan de lijst langs:

•

Grip op kulterhuzen: Dit onderwerp staat in het najaar 2016 op de agenda van de
gemeente. Boudien is naar een bijeenkomst geweest in het Noaberhuus waar
gediscussieerd werd over kulterhuzen. Wat haar opviel was dat de aanwezige kulterhuzen
zeer divers zijn. Wat haar erg aansprak zijn de kulterhuzen die door de gemeenschap zijn
opgezet. Ze noemde als voorbeeld Hoonhorst waar bewoners zelf zorgen voor de
invulling. Nathalie zorgt dat de Participatieraad stukken ontvangt over dit onderwerp.

•

Rapportages sociaal domein: Nathalie zorgt ervoor dat de Participatieraad de rapportages sociaal
domein ter kennisgeving ontvangt.
Evaluatie beleid en schulden: Nathalie wil graag dat de Participatieraad meedenkt in het
voortraject. Ze houdt de Participatieraad van dit onderwerp op de hoogte.
Klantervaring-onderzoeken: er kan niet meer meegedacht worden in het voortraject maar als de
Participatieraad goede aanvullingen / vragen heeft kan dit worden doorgegeven aan Anneke
Dollen of Ilse Veerbeek. Zij kunnen dit dan meenemen in de klantonderzoeken voor volgend jaar.

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

Voorschoolse voorziening en educatie: Als de nota er is dan kan deze ter kennisname naar de
Participatieraad. Nathalie zal dit aan haar collega Rianne doorgeven.
Verordening Jeugdhulp: deze wordt opgeschort. De consulenten gaan integraal werken. Eén
verordening is daarbij praktisch. Jeugdhulp en Wmo worden daarom samengevoegd.
Evaluatie regionale samenwerking jeugd: dit wordt regionaal besproken. Nathalie vraagt Jurgen
Goeijer of hij stukken naar de Participatieraad wil sturen.
Kadernota Wmo: Dit wordt verschoven naar april 2017. Er is nog geen concept. De
klantervaringsonderzoeken worden gebundeld en vervolgens is het wellicht goed om een
inloopavond te organiseren om over zaken door te praten. Nathalie geeft aan dat de
Participatieraad vlak na de zomer mee kan denken in het voortraject.
Lokale initiatieven vrijwilligersvervoer; Er is wat onduidelijkheid over de rol van Landstede die
overgenomen wordt door Dimence. Boudien stuurt Rik Bolhuis een mail om informatie hierover
op te vragen.
Evaluatie SKT: het SKT bestaat 1,5 jaar. De evaluatie is op hoofdpunten. (proces, toegang etc) De
evaluatie wordt naar de Participatieraad gezonden.
Evaluatie participatieraad: Er wordt een extern bureau ingeschakeld om te evalueren hoe het met
de Participatieraad gaat. Xanter vraagt wie er mee wil denken. Boudien en Margot zullen samen
met Nathalie dit onderwerp oppakken. Anne-Wil zal Annemie vragen of zij mee wil denken.
Gerry geeft aan dat er een document is van Movisie over richtlijnen voor adviesraden in het
sociale domein. Nathalie kijkt hier naar.
Woonvisie en burgerparticipatie: Deze documenten stuurt Anne-Wil naar alle leden.
Communicatie beleidsplan: er wordt gevraagd of dit ook een belangrijk onderwerp is om over te
adviseren. Nathalie geeft aan dat dit stuk erg beperkt is en over interne communicatie (hoe
communiceert de gemeenteraad) gaat.
Jongerenraad: er is een App ontwikkelt daar kunnen jongeren hun mening op geven. Doel: meer
invloed door jongeren. Fieke heeft contact hierover. Als er meer informatie bekend is dan horen
we dat via Fieke.
Statushouders: Dit onderwerp staat niet op de lange termijnagenda maar wordt besproken in het
bijzijn van Natalie omdat de Participatieraad dit een belangrijk onderwerp vindt. De brief over
statushouders is verstuurd naar het College. Er is nog geen antwoord op gekomen. Er komt een
gezamenlijk antwoord waarmee ook onze eerdere brieven worden meegenomen geeft Nathalie
aan. Wel zijn er ontwikkelingen wat betreft statushouders. Er is een groep binnen de gemeente die
zich bezig houdt met de statushouders. De Participatieraad neemt hieraan deel en het bestaat uit
twee werkgroepen. Werkgroep preventie & zorg: Xanter is hier naar toe geweest. Deelnemers
zijn: Inge Nooijer, vluchtelingen werk, SMON en Humanitas. Zaterdag 9 juli wordt om 11.00 uur
in de Buurtkamer Nieuwleusen met 6 vluchtelingen gesproken en geluisterd naar de
statushouders. De Participatieraad ontvangt een concept uitnodiging. Deze actie sluit goed aan bij
de filosofie van onze raad en we kunnen dan meepraten en ontdekken wat er echt leeft onder de
statushouders in onze gemeente. Xanter, Margot en Boudien gaan hier naar toe. Werkgroep
scholing, inburgering en participatie (Inburgeringsgroep Dalfsen). Henk Schipper is hier naar
toe geweest. Deelnemers zijn: Rik Bolhuis (voorzitter), Taalpunt, Landstede, Jannet Enoch (heeft
eigen Taalcentrum) en Liesbeth Slob (consulente werk- en inkomen). Op 21 juni wordt er
gesproken over een conceptplan waarin, in samenwerking met verschillende organisaties
inburgering beter vormgegeven kan worden. Dinsdag 5 juli vergadert de overkoepelende
werkgroep statushouders. Henk Schipper zal hier naar toe gaan. Het conceptplan van de
inburgeringsgroep zal daar onder andere worden besproken.
Evaluatie Stichting Dalfsen Werkt: Deze staat in december 2016 op de agenda bij de gemeente.
Er is een stagiaire, bij de gemeente bezig om onder de deelnemers van Dalfsen werkt een enquête
af te nemen. Met Ruud van Leeuwen is afgesproken dat de werkgroep Participatie ook mee kan
kijken met de vragen die gesteld gaan worden. Graag wil de werkgroep Participatie zelf ook nog

•

•
•

•

op bezoek bij de deelnemers en met ze in gesprek gaan. Nathalie geeft aan Rik Bolhuis door dat
de Participatieraad graag stukken wil ontvangen.
Mevrouw v.d. Kamp wil graag weten of burgers ook de Lange Termijnagenda kunnen ontvangen?
Xanter zal dit navragen bij de gemeente.
Mededelingen & vaststellen agenda
Terugblik collegetour in Dalfsen Sociaal Domein 14 juni:
Het thema van het college was de transformatie van jeugdhulp in de nieuwe tijd: “Herstel van het
gewone leven in het gewone leven. Andries Baart sprak over de presentietheorie. Dit was erg
interessant en sluit perfect aan bij de kanteling burgers te betrekken bij beleid.
Terugblik bijeenkomst ‘Samen Doen’ in Zwolle 16 juni:
Deze bijeenkomst ging over burgerinitiatieven: Xanter noemt als voorbeeld burgerinitiatief
“Austerlitz Zorgt” in de gemeente Zeist. De gemeente heeft daar meer een
faciliterende rol. Veel wordt georganiseerd door burgers. Wellicht leuk voor een
werkbezoek.

•

Verslag vorige vergadering
We besluiten dat het verslag via e-mail naar alle leden wordt verzonden. Zij kunnen wijzigingen
doorgeven aan Anne-Wil of bij belangrijke punten contact met de voorzitter opnemen. Het
verslag wordt dan niet meer uitgebreid besproken tijdens de vergadering.

•

Evaluatie Participatieraad gemeente door extern bureau via interviews
Is bij punt 3 besproken.

•

Vergaderthema najaar 2016 (discussie en besluitvorming)
3 oktober zullen we de vergadering gebruiken als brainstormsessie. Gerry bereidt dit voor, stuurt
een mail naar de leden en zoekt 1 a 2 mensen die mee willen denken.

•

Uit de Participatieraad, rapportage uit

•
•

•

Werkgroep WMO
Vervoer: wordt anders ingekocht. Er komt een aanbesteding. 27 juni is er een bijeenkomst.
Hierover is een mail rondgestuurd. Gerry noemt het voorbeeld van Raalte. Gebruikers ontvangen
zelf 1500 euro waarmee ze vervoer kunnen “inkopen”. Ze kunnen dan zelf beslissen welk bedrijf
ze inzetten. Op deze manier is er ruime keuzevrijheid en is de klant degene die het vervoer
inkoopt in plaats van de gemeente. Het onderwerp vervoer moet besproken worden in de
werkgroep Wmo.
PGB bijeenkomst 12 september: de bijeenkomst is in voorbereiding.

•

Werkgroep Jeugd

De werkgroep heeft gesproken met Willeke Jonker. De volgende onderwerpen zijn
besproken: De afdeling Maatschappelijke Ondersteuning, taakverdeling
begeleidingsconsulenten, visie en strategie m.b.t. jeugd bijeenkomst, overkoepelende
Participatieraden juni 2016, campagne ‘Roken, alcohol en drugs’, Jong Dalfsen, het
(ongevraagd) advies van de Participatieraad m.b.t. Jeugdbeleid, klantervaringsonderzoek
WMO en Jeugd
•
•
•

Werkgroep Participatie
Punten zijn bij punt 3 besproken.
Ruud van Leeuwen komt bij de vergadering van de Participatieraad op 29 augustus.

8d.Werkbezoeken:
Er zijn nog veel bezoeken die afgelegd kunnen worden. We komen nog niet aan herhaling toe. We
houden de vinger aan de pols wat betreft werkbezoeken.
•

Brief zorgboeren (bijlage 3)
Er zijn nog veel zorgboeren niet betaald voor de diensten die zij leveren. De cliënten mogen
hiervan niet de dupe worden. Anne-Wil stuurt een reactie naar de koepel van Zorgboeren of er
behoefte is om met de Participatieraad in gesprek te gaan. Indien dit het geval is wil de
Participatieraad wel dat hierbij ook cliënten aanwezig zijn en met hen spreken over wat dit alles
voor de cliënten betekent.

•
•

PR en sociale media
Het is belangrijk in de gaten te houden wanneer er weer een markt is. Damito was namelijk erg
geslaagd.
We doen weinig met de sociale media. Het is belangrijk een foto te maken als je ergens bent
geweest dan kunnen we dit op Facebook plaatsen.

•

•
•
•
•
•

Ingekomen post
16 juni: Leermiddag “Het samen anders doen” (burgerinitiatieven)
Arbo Positief Zwolle en Kampen
Nieuwsbrief Belangenorganisaties Overijssel
Brief dhr. Wevers over website samen doen in Dalfsen

•

Brief Nancy Satter inzake Burgerinitiatief “Het zorgcafé : De Participatieraad is verheugd
te merken dat inwoners/ mantelzorgers binnen de gemeente Dalfsen zich betrokken
voelen bij hun gemeente en een burgerinitiatief willen starten. In dit burgerinitiatief staan
ontmoeting, verbinding en ontspanning van de mantelzorgers en de zorgvragers centraal.
Zij geven daadwerkelijk invulling aan eigen kracht/regie van burgers en het beroep dat
gedaan kan worden op vrijwilligers die ondersteuning en ontmoeting willen organiseren.
Een mooi Wmo-initiatief waarbij de inzet van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen
centraal staat. Anne-Wil maakt een conceptadviesbrief voor de gemeente
waarin de Participatieraad adviseert om dit initiatief te ondersteunen.
Uitnodiging avond over vervoer 27 juni 2016.

•

•
Rondvraag
Bernhard: wat wordt de rol van de nieuwe leden, hoe gaat het verder, wat kan er worden verwacht: Xanter
maakt na de vergadering afspraken met de nieuwe leden over inwerken en de rol van de nieuwe leden.
Henk: Dimence neemt de taken van Landstede over. Dimence is een grote landelijke organisatie. Is dat
nog wel lokaal welzijnsbeleid? Kan dat zomaar over gezet worden? Wat vind de Participatieraad daarvan?
Xanter gaat hierover in gesprek met de gemeente.
Toehoorder Mevr. v.d. Kamp: geeft aan dat met de brief naar de gemeente over “Het Zorgcafé” de
Participatieraad laat zien dat zij een brugfunctie zijn tussen de burger en de gemeente.
•

Afscheid Ingrid
De voorzitter neemt namens de Participatieraad afscheid van Ingrid. Hij benadrukt het spijtig te
vinden dat ze stopt als lid van onze raad. Ze heeft zich actief ingezet maar begrijpen haar keus en
bedanken haar voor haar inzet. Ingrid bedankt alle leden voor hun betrokkenheid en de fijne
manier waarop samen is gewerkt.

•

Sluiting

Xanter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
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
Planning gesprekken
voorzitter met leden waarvan
zittingstermijn 2017 afloopt
Website samen doen bekijken
en reacties aan Anne-Wil
mailen. Anne-Wil stuurt deze
reacties naar de gemeente en
de leden
datum plannen cursus voor
nieuwe leden
Taken van Landstede die
overgenomen worden door
Dimence informatie opvragen
hierover bij Rik Bolhuis en
vragen of dit wel lokaal
welzijnsbeleid is.
•
Woonvisie en burgerparticipatie:
Deze documenten stuurt AnneWil naar alle leden.
Meedenken over evaluatie
participatieraad: Boudien en
Margot zullen samen met
Nathalie dit onderwerp
oppakken. Anne-Wil zal
Annemie vragen of zij mee wil
denken.
Dinsdag 5 juli vergadering
overkoepelende werkgroep
statushouders.

Mevrouw v.d. Kamp wil

Uitvoerder(s)

Datum gereed

Allen
Rianne, Margot

11 juli

Werkgroep jeugd

September / oktober

Henk Schipper / Annemie

Data nog niet bekend

Xanter en leden die al langer
in de Wmo-raad /
Participatieraad zitten

Voor de zomer

Alle leden / Anne-Wil

11 juli

Anne-Wil

29 augustus

Boudien / Xanter

11 juli

Anne-Wil

11 juli

Boudien / Margot Annemie

Henk Schipper

11 juli

5 juli

welzijnsbeleid is.
•
Woonvisie en burgerparticipatie:
Deze documenten stuurt AnneWil naar alle leden.
Meedenken over evaluatie
participatieraad: Boudien en
Margot zullen samen met
Nathalie dit onderwerp
oppakken. Anne-Wil zal
Annemie vragen of zij mee wil
denken.
Dinsdag 5 juli vergadering
overkoepelende werkgroep
statushouders.

Anne-Wil

Boudien / Margot Annemie

11 juli

11 juli

Henk Schipper

5 juli

Mevrouw v.d. Kamp wil
graag weten of burgers ook
de langetermijnsagenda
kunnen ontvangen? Xanter
zal dit navragen bij de
gemeente.

Xanter

11 juli

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.

Gerry

3 oktober

Anne-Wil maakt een
conceptadviesbrief voor
de gemeente waarin de
Participatieraad
adviseert om het
burgerinitiatief zorgcafe
mogelijk te maken.
Xanter vult aan.

Anne-Wil / Xanter

11 juli

Xanter maakt afspraken met de
nieuwe leden over inwerken en
de rol van de nieuwe leden.

Xanter

11 juli

Anne-wil

11 juli

Xanter, Margot en Boudien

11 juli

Anne-Wil stuurt een reactie naar
de koepel van Zorgboeren of er
behoefte is om met de
Participatieraad in gesprek te
gaan
Zaterdag 9 juli wordt om 11.00
uur in de Buurtkamer
Nieuwleusen met 6
vluchtelingen gesproken en
geluisterd naar de
statushouders. .

Anne-Wil stuurt een reactie naar
de koepel van Zorgboeren of er
behoefte is om met de
Participatieraad in gesprek te
gaan
Zaterdag 9 juli wordt om 11.00
uur in de Buurtkamer
Nieuwleusen met 6
vluchtelingen gesproken en
geluisterd naar de
statushouders. .

Anne-wil

11 juli

Xanter, Margot en Boudien

11 juli

