Verslag Participatieraad Dalfsen 13 april 19.30
Kulturhus te Lemelerveld, Kroonplein 58, 8151 AZ Lemelerveld.
1. Opening
Xanter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen & vaststellen agenda
a. Vergadering op andere dag: Xanter geeft aan de gemeente ons uitdrukkelijk heeft verzocht
om te vergaderen op een andere dag zodat zij aanwezig kunnen zijn tijdens de vergaderingen.
De maandag is echter de meest ideale dag voor de leden dus veranderen wordt waarschijnlijk
lastig.
b. Bijeenkomst Omdenkers: Janneke Dijkman (één van de toehoorders) en Diny Laarman zijn
daarbij aanwezig geweest. Het was een goede, zinvolle bijeenkomst, kwalitatief hoog en met
een goede opkomst. Daarnaast kreeg men goed de spiegel voorgehouden wat als zeer positief
werd ervaren.
3. Verslag vorige vergadering
a. Fracties: Op één na is er kennisgemaakt met alle fracties. Xanter neemt contact op met de
fractie van de VVD.
b. WEZO: Rianne is bij een bijeenkomst geweest. Ze geeft aan dat als de WEZO dicht zou gaan
dat de gemeente Dalfsen dan zelf verantwoordelijk is voor het zoeken naar een beschutte
werkplek voor de cliënten uit de gemeente Dalfsen.
c. Bijeenkomst 24 april: De bijeenkomst op 24 april wordt eind mei of begin juni gehouden.
Janneke houdt ons op de hoogte.
4. Ingekomen post
a. Mail: We besluiten niet meer alles te mailen. De leden kunnen de stukken in informatie in de
dropbox vinden. Anne-Wil maakt overzichtelijke mapjes.
b. Brief: Xanter heeft een brief ontvangen van de Wmo-commissie Lemelerveld. In deze
commissie zijn o.a. de ouderenbonden, vrouwenverenigingen, kerken, diaconie/caritas,
werkgroep mantelzorg Lemelerveld en Welzijn Ouderen (SWOL) vertegenwoordigd. In het
verleden was er één á twee keer per jaar afstemming met de Wmo raad. De vraag is of dit
voortgezet dient te worden met de Participatieraad. De Participatieraad geeft aan dat zij graag
in gesprek gaat. Er wordt afgesproken dat er minstens één maal per jaar wordt overlegd en
indien gewenst vaker.
c. Hommels en Visser: mag op de avond van 20 april aanwezig zijn als toehoorder. Anne-Wil
zal hen dat aangeven via e-mail.
5. Zorgbelang
Gerry & Anne-Wil geven informatie over Zorg Verandert en Mijn Kwaliteit van Leven.nl.
a. Zorg Verandert ondersteunt bij het omgaan met de gevolgen van de veranderingen. Er
worden handvatten gegeven voor bijvoorbeeld het voorbereiden van het keukentafelgesprek
met de gemeente, het versterken van uw sociale netwerk en het maken van een persoonlijk
plan. Dat wordt gedaan door bijeenkomsten, het signaalpunt op de website
www.zorgverandert.nl en via nieuwsbrieven. Als Participatieraad zou je gebruik kunnen
maken van dit project wanneer men bijeenkomsten wil organiseren over de zorg die
verandert. Ook wanneer de leden merken dat er binnen hun achterban vragen leven kan men
de achterban op dit project attenderen.
b. Mijn Kwaliteit van leven.nl: is een monitor die gedurende langere tijd de herziening van de
langdurige zorg op grote schaal wil volgen en zichtbaar maken. Dat gebeurt via een landelijke
kwaliteitsmeter op de website www.mijnkwaliteitvanleven.nl Door het invullen van een

online-vragenlijst brengen deelnemers hun ervaringen en kwaliteit van leven in kaart. Deze
website is een persoonlijk hulpmiddel om in beeld te brengen wat ouderen, mensen met een
beperking of chronische ziekte én mantelzorgers belangrijk vinden en welke zorg of hulp
daarbij past. Deelnemers wordt gevraagd gedurende langere tijd tweemaal per jaar de
vragenlijst in te vullen. Als men deze 2x of vaker heeft ingevuld ontvangt men een
persoonlijke rapportage, die men kan gebruiken om in gesprek te gaan met naasten,
zorgverlener of gemeente. Het is bijvoorbeeld een handig hulpmiddel bij het
keukentafelgesprek. Alle ervaringen worden anoniem verzameld en vervolgens door
onderzoeksinstituut TNO geanalyseerd per gemeente, per regio en landelijk. Mensen die de
vragenlijst niet zelfstandig kunnen invullen worden ondersteund door een vrijwilliger. De
Participatieraad zou gebruik kunnen maken van de uitkomsten van de rapportage. Er wordt
besloten dat de leden eerst zelf (of met een naaste) de vragenlijst invullen en we de volgende
vergadering beslissen of het een handig hulpmiddel is voor de Participatieraad.
6. Participatieraad
a. Werkgroep WMO
- Bijeenkomsten mantelzorg & vrijwilligersbeleid staan gepland op 20 mei 27 mei 2 juni. De
doelen en werkwijze staan in het verslag. Robert leidt de bijeenkomst en Dini zal Ference van
Damme als spreker vragen. De verspreiding zal via de normale perscontacten en gemeente gaan.
Inge levert een lijst aan met gegevens van o.a. werkgroepen mantelzorg.
Anne-Wil draagt zorg voor afstemming met de gemeente uitnodigingen en verspreiding.
- Verslag bijeenkomst 2 april vervoer (provincie): Er werd veel informatie gegeven. Eigenlijk was
het de bedoeling dat er een dialoog en gesprek zou komen maar er volgt een tweede avond waarin
de dialoog zal plaatsvinden. In mei komt het onderwerp vervoer ook in de gemeenteraad. Er
worden dan nog geen besluiten genomen.
- SKT: (Sociaal Kern Team)Afspraak staat gepland. Er zijn veel leden die mee willen. Anne-Wil
geeft dit door aan het SKT.
- Dhr. Wevers: Heeft een brief geschreven met diverse signalen. Hij is aanwezig en geeft een
toelichting. Er wordt met dhr. Wevers afgesproken dat we in november tijdens de vergadering
dhr. Wevers uitnodigen om opnieuw in gesprek te gaan. De leden kijken vooraf of er nog meer
signalen hierover worden gemeld en of deze zaken nog spelen en wat de Participatieraad hierin
kan betekenen.
b. Werkgroep Jeugd
- Contact met beleidsambtenaar over jeugdhulpverordening: is er nog niet geweest. Anne-Wil
vraagt aan Jurgen Goeier of hij tijdens de volgende werkgroep jeugd aanwezig kan zijn om zaken
rondom jeugd toe te lichten.
- Cliëntenplatform: Ariana is bij het Regionaal Cliëntenplatform Jeugd IJsselland geweest. Er leven
veel vragen. Mensen weten de weg niet meer.
c. Werkgroep Participatie
- Bijeenkomst 20 april: wat in de praktijk blijkt is dat de trajecten volledig door scholen / job
coaches gedaan worden. Waarschijnlijk zullen ouders zich daarom weinig aanmelden voor deze
bijeenkomst. Er wordt afgesproken dat de bijeenkomst ook doorgaat als er maar één of twee
aanmeldingen zijn. Aan de Job coaches zal gevraagd worden hoe zij werken aan de transformatie
zodat ouders dit meer zelf gaan doen. Inge wil nog een belronde doen om te kijken of zij nog
meer bezoekers kan werven. Annemie zal haar contacten aanboren en aangeven dat ook docenten
en Job coaces welkom zijn. Ariana neemt contact op met de Ambelt.
- Organiseren inloopbijeenkomst: Er wordt besloten aan te haken bij bestaande activiteiten zoals
markten. Dit willen we één jaargang doen en vervolgens evalueren. De voorbereidingscommissie
kiest 3 á 5 bijeenkomsten. Anne-Wil maakt een rooster wie wanneer aanwezig is.

-

Begroting: De Participatieraad heeft een strakke begroting. De begroting wordt niet opgehoogd,
maar de gemeente stemt wel in wanneer we af en toe wat extra declareren.
Declaraties van leden: in principe zijn dingen voor de Participatieraad te vergoeden. Dit kan je
doorgeven aan Anne-Wil. Zij geeft aan of dit akkoord is eventueel in overleg met Xanter.

7. Adviezen
a. Mantelzorg en vrijwilligersbeleid (oplevering augustus 2015): Na twee bijeenkomsten kan de
werkgroep Wmo wel kijken welke richting moet worden gekozen n.a.v. signalen. Men zal
tussentijds bijeen komen om een advies te bespreken.
b. Welzijnsnota (oplevering september 2015)Startnotitie Welzijn: Xanter en Jaap zijn bij de
raadsvergadering aanwezig geweest waar de welzijnsnota werd besproken. De zes fracties gaven
onderstaande punten aan:
- Mentaal welbevinden: langer thuis wonen is fijn, maar vergeet niet dat dit de eenzaamheid kan
bevorderen.
- Definiëring van zelfstandig zelfredzaam zijn is strak geformuleerd.
- Hoe maak je preventie en vroegsignalering concreet?
- Wordt er niet teveel een beroep gedaan op vrijwilligers in het welzijnswerk
- Er is een spanningsveld tussen het sociaal kernteam en maatwerk efficiëntie.
- Er zijn zorgen over de verschuiving van teveel zorg naar het welzijnsveld.
- Eigenlijk zou er toch aandacht voor jeugd in de nota moeten komen.
- Denk aan het ontlasten van vrijwilligers in het welzijnswerk.
Reactie wethouder: Hij ziet een belangrijke taak weggelegd voor de Participatieraad.
De verschuiving naar het welzijnswerk moet wel plaatsvinden. Wanneer er aan en opmerkingen
zijn op de nota, zijn er wel mogelijkheden want er is budget voor gereserveerd. Aan het einde van
het jaar wordt het SKT geëvalueerd. Jeugd en jongerenwerk blijft nog even apart.
- Twee leden van de werkgroep Wmo en Participatie en één lid van de werkgroep Jeugd, gaan met
elkaar spreken over de welzijnsnota en maken een kleine voorzet. (Margot, Jaap, Henk, Annemie,
Boudien. ) Anne-Wil stuurt datumprikker rond. Het kan bij Annemie thuis.
c. Inkoopkader WMO (toelichting gemeente op vergadering Participatieraad): de gemeente wil
graag op de vergadering komen voor een toelichting. Ellen van Assem en Jurgen Goeier worden
door Anne-Wil uitgenodigd voor de komende vergadering.
8. Signalen uit de samenleving?
- De Wmo is een grote taak voor de gemeente. Ze willen meer kijken naar Zwolle en Kampen hoe
zij dingen doen.
- PGB: er zijn nog steeds problemen rondom het PGB en de uitbetaling aan aanbieders. Het is
onduidelijk om hoeveel mensen het in Dalfsen gaat. Het is een landelijk probleem. Burgers zijn
soms bang dat de zorg niet meer geleverd kan worden omdat de aanbieder nog niet wordt
uitbetaald uit het PGB. Advies aan gemeente: zet een stukje in de krant dat mensen bij hen
terecht kunnen wanneer er vragen of zorgen zijn. Ze kunnen ook bij Ombudscommissie terecht.
- In de Jeugdwet kloppen de eigen bijdragen niet. Het zijn maar een aantal gezinnen in de
gemeente Dalfsen die daarmee te maken hebben. De gemeente heeft gezegd dat de gemeente het
betaald zolang het nog niet duidelijk is.
- Overlast jeugdgroep verplaatst zich naar de voetbal/ sportvereniging. Er komen een aantal
mensen van de overlastgroep sporten. De sportclub weet niet goed wat zij hier mee moet. Rianne
zal bij hen aangeven dat er in Holtenbroek iemand is die goed kan informeren hoe je daarmee om
kan gaan. Xanter geeft de naam van deze persoon door aan Rianne.
- Eigen kracht is sommige doelgroepen of personen niet meer aanwezig. Denk hierbij aan personen
die dementerend zijn.

-

-

Indicatiestelling: De gemeente Dalfsen steekt veel tijd in het controleren van indicaties die door
het CIZ zijn afgegeven. Zij gaan niet in op medische gegevens terwijl het CIZ dit juist wel deed.
Ook geeft de gemeente nauwelijks begeleiding bij het zoeken naar een juiste dagbestedingsplek.
Er moet mantelzorgondersteuning zijn wanneer er een noodsituatie is. Een soort netwerk van
vrijwilligers waar de mantelzorger een beroep op kan doen. Daarnaast moet de stille mantelzorger
ondersteuning krijgen en moeten zware mantelzorgers beter bereikt worden.

9. PR en sociale media
a. Flyer: Anne-Wil zorgt er voor dat er een paar duizend gedrukt worden.
b. Column: in mei schrijven Dini en Xanter een column. In juni schrijft Robert een column over de
inspreekavonden. Ariana schrijft in juli een column.
c. Facebook is gestart. Aan de leden met Facebook wordt gevraagd de pagina te liken, te delen en te
promoten.
10. Rondvraag
a. Henk S: De buurtkamer hanteert ook de naam participatieraad. Dit kan verwarring opleveren. Dit
wordt besproken tijdens het werkbezoek.
b. Robert: Vraagt naar vervanging van Anne-Wil tijdens haar zwangerschapsverlof. Zorgbelang
Overijssel moet dit regelen.
c. Rianne: Op 21 april vergadert het plaatselijk belang. Er zijn veel overkoepelende onderwerpen.
Wellicht is het goed om daarmee in gesprek te gaan.
d. Jaap: Meld zich aan voor de ledenvergadering van de koepel van Wmo raden:
e. Toehoorders: Graag op de website plaatsen wie in welke werkgroep zit en een kort stukje
informatie over elk lid. Als voorbeeld wordt de website van de Participatieraad Haarlem
genoemd.
11. Sluiting
Xanter sluit de vergadering om 21.40.
ACTIELIJST:
Onderwerp

Uitvoerder(s)

Overzichtelijke mappen in Dropbox maken
Werkbezoek plannen met de fractie van de VVD

Anne-wil
Xanter

Datum
gereed
mei 2015
mei 2015

Vragenlijst op www.mijnkwaliteitvanleven.nl invullen
lijst aanleveren met gegevens van o.a. werkgroepen
mantelzorg voor de verspreiding van uitnodiging
bijeenkomsten.
Doorgeven aan SKT dat er veel leden aanwezig zijn
tijdens het werkbezoek
Jurgen Goeier uitnodigen voor volgende werkgroep
jeugd
Bijeenkomst 20 april: Inge wil een belronde doen om
te kijken of zij nog meer bezoekers kan werven.
Annemie zal haar contacten aanboren en aangeven dat
ook docenten en Job coaces welkom zijn. Ariana
neemt contact op met de Ambelt.
Data prikken bezoeken markten.

Allen
Inge

mei 2015
Mei 2015

Anne-Wil

Mei 2015

Anne-Wil

Mei 2015

Inge, Annemie, Ariana

April 2015

Voorbereidingscommissie
inloopbijeenkomst, Anne-wil

Mei 2015

Spreken over welzijnsnota

Jurgen Goeier en Ellen van Assum uitnodigen voor
volgende vergadering
Overlast jeugdgroep verplaatst zich naar de voetbal/
sportvereniging. Rianne zal bij hen aangeven dat er in
Holtenbroek iemand is die goed kan informeren hoe je
daarmee om kan gaan. Xanter geeft de naam van deze
persoon door aan Rianne.
Drukken flyer
Column

Facebook liken, delen en promoten.
ledenvergadering van de koepel van Wmo raden
Op de website plaatsen wie in welke werkgroep zit en
een kort stukje informatie over elk lid. Als voorbeeld
wordt de website van de Participatieraad Haarlem
genoemd.

Uitnodigingen bijeenkomsten 20 mei, 27 mei en 2 juni
maken en verspreiden

maakt een rooster wie
wanneer aanwezig is.
Margot, Jaap, Henk,
Annemie, Boudien.
Anne-Wil stuurt
datumprikker rond.
Anne-Wil

Mei 2015

Mei 2015

Rianne/ Xanter

Mei 2015

Anne-Wil
Mei: Dini & Xanter
Juni: Robert
Juli: Ariana
Alle leden met facebook

Mei 2015

Jaap
Anne-Wil mmv leden die zelf
een stukje aandragen voor de
website. Anne-Wil maakt een
voorbeeld n.a.v Website
Haarlem wat de leden kunnen
volgen.
Anne-wil

Mei 2015

Besluitenlijst
Onderwerp
Vaststelling Huishoudelijk reglement
Minimaal eenmaal per jaar in overleg met de Wmo-commissie Lemelerveld.
In november tijdens de vergadering dhr. Wevers uitnodigen om opnieuw in gesprek
te gaan.

Mei 2015

Mei 2015

Datum besluit
9 maart 2015
13 april 2015
13 april 2015

