College Van B&W gemeente Dalfsen
Postbus 35
7720 AA DALFSEN

Betreft: reactie Participatieraad op uw brief IN/16/005855
Datum: 14 juli 2016
Geacht College,
De Participatieraad heeft de afgelopen maanden een aantal adviezen, soms in de vorm van
een brief met aandachtspunten, naar het College gestuurd over een aantal thema’s in het
Sociaal Domein.
In chronologische volgorde betreft het:
- Brief jeugd 14 maart 2016
- Brief ouderenparticipatie en mantelzorg 26 mei 2016
- Advies huishoudelijke hulp 7 juni 2016
- Brief statushouders 30 mei 2016
- Advies over zorgcafé 22 juni 2016
In uw brief van 7 juli geeft u een eerste reactie op de adviezen van de Participatieraad en het
is prettig dat u een aantal van onze waarnemingen en zorgen deelt. Dat geeft een gedeelde
kijk op de samenleving en hoe we de (meer) kwetsbare inwoners kunnen ondersteunen naar
meer gezondheid, welzijn en participatie. En het is goed te merken dat de gemeente Dalfsen
de Participatieraad zo vroeg mogelijk wil betrekken bij de beleidsvorming. Het thema van de
statushouders is daarvan een goed voorbeeld. Op ons advies over het burgerinitiatief
“Zorgcafé” van mevr. N. Satter is nog geen reactie van u ontvangen maar vernamen we van
het SMON dat de gezamenlijke welzijnsorganisaties een bijdrage gaat leveren om een start
van dit zorgcafé te ondersteunen.
Aan de andere kant maken wij als Participatieraad ook een aantal kritische opmerkingen
over inhoud van de reactie(s), het tempo en de communicatie.
De brief over jeugd is al in maart aan u gestuurd en nu ontvangt onze raad pas een
antwoord, samengebundeld met uw reactie op de andere adviezen.
Het is een feit dat op de diverse thema’s inwoners (met wie wij hebben gesproken)
aangeven slecht geïnformeerd te zijn over de route naar en de mogelijkheden van
ondersteuning. De communicatie laat te wensen over en de weg naar verbetering laat nog
op zich wachten. En als raad missen we in uw algehele reactie op sommige thema’s concrete
maatregelen om op inhoud en communicatie de kwetsbare inwoners beter te (gaan)
ondersteunen.

Onze raad heeft als rol om mét inwoners te spreken (en niet over ze) en die input in een
(generiek) advies met u te delen! De Participatieraad ziet in uw reactie van 7 juli dat er nog
punten voor verbetering te maken zijn die meer aansluiten bij de behoefte aan
ondersteuning van kwetsbare inwoners en wil daarover graag met het College of de
gemeenteraad in gesprek.
Een uitnodiging daartoe zien wij graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Xanter Wilhelm
Voorzitter Participatieraad Dalfsen

