Verslag Participatieraad Dalfsen 8 juni 19.30
Kulturhus Lemelerveld. Kroonplein 58, 8151 AZ Lemelerveld
1. Opening
Xanter heet allen welkom. Aanwezig is ook Jonny Barelds. Hij gaat Anne-Wil vervangen tijdens
haar zwangerschapsverlof. Jonny stelt zichzelf kort voor.
2. Mededelingen & vaststellen agenda
- Helaas stopt Robert Pet per 1 juli 2015 als lid van onze raad. Hij kan deze taak niet langer
combineren met andere verplichtingen. De keus wordt begrepen door de leden maar men vindt
het heel jammer dat hij stopt. Xanter geeft Robert een kleine attentie om hem te bedanken voor
zijn inzet. Mocht er nieuwe menskracht nodig zijn of moet er wat geschoven worden met taken
dan komt dat de volgende keer op de agenda.
- Inkooptafels Wmo: De bezetting is nog niet helemaal rond. Anne-Wil doet hierover een mail uit
naar de leden die hebben aangegeven wel aanwezig te willen zijn.
- Mijn kwaliteit van leven.nl is nog niet besproken met gemeente. Xanter doet dit 29 juni tijdens
het overleg met de Projectgroep 3D.
- Er zijn twee wijzigingen in het vergaderrooster: We vergaderen op woensdag 14 oktober en
donderdag 10 dec. De andere data blijven ongewijzigd. Anne-Wil zal de locaties wijzigen.
- De sportraad Dalfsen wil graag in het najaar een overleg. Ze hebben een aantal datavoorstellen
gedaan. Xanter mailt Anne-Wil de data toe en Anne-Wil inventariseert wie er mee wil.
- Rianne geeft aan dat zij graag het onderwerp medezeggenschap op de agenda zou willen. Rianne
gaat zich hier in verdiepen. Tijdens de volgende vergadering komt dit op de agenda.
3. Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld
4. Ingekomen post
a) Bespreken aandachtspunten kwartaal rapportage gemeente Dalfsen
- Het wordt als schokkend ervaren door de leden dat het werkloosheidsbestand zo hard groeit.
- Rondom vervoer gaat er veel veranderen. De werkgroep Wmo gaat zich buigen over dit
onderwerp. Het onderwerp vervoer komt in oktober terug op de agenda.
- De gemeente loopt achter met de herindicaties. De Participatieraad wil bijhouden hoe ver de
gemeente er mee is. In het najaar wordt een medewerker van de gemeente uitgenodigd om te
kijken hoe ver men is en wat de eerste ervaringen zijn en of er dingen bijgesteld moeten worden
of al bijgesteld zijn.
De stukken b tot en met e zijn ter informatie naar de leden verzonden.
b) Concept rapport Burgerpanel
c) Tweede rapportage Transitie Commissie Sociaal Domein
d) Advies over de zgn. tegenprestatie vanuit Kampen:
e) Initiatief bewonerscommissie Notenbuurt Den Haag
f) Koepel van Wmo raden: Jaap is naar de ledenvergadering geweest. Er zal waarschijnlijk een
naamswijziging plaatsvinden. De koepel wil graag horen hoe het in den lande gaat. Anne-wil
zal de e-mail van de koepel van Wmo raden beantwoorden.

5. Uit de Participatieraad
a. Werkgroep WMO

-

1. Samenvatting van 3 inspreekavonden met aanbevelingen
Robert licht de belangrijkste zaken uit de bijeenkomsten rondom mantelzorgers, vrijwilligers en
welzijn toe. Er zijn in totaal ongeveer 80 bezoekers geweest. Robert heeft een brief gemaakt voor
het college n.a.v. de bijeenkomsten. Deze zal hij nog iets aanpassen en Anne-Wil zal deze naar
het college sturen. Verder heeft Robert een concept-column gemaakt voor plaatsing in Dalfser
Courant in juli. Anne-Wil stuurt deze naar alle leden. Zij kunnen hierop reageren. Jonny zal deze
in de tweede week van juli naar de pers sturen. Alle aanwezigen krijgen ook persoonlijk het
verslag en het verslag komt op de website en op Facebook. Zo gauw de nota’s ter inspraak komen
meldt Jonny dit aan de deelnemers.
De bijeenkomsten zijn zeer positief ervaren en goed verlopen.
Aandachtspunten voor een volgende bijeenkomst zijn:
Nog duidelijker benoemen of het om informeren of inspraak gaat.
Mensen aan meerdere groepen laten deelnemen als zij dit willen.
Hoe de jongeren meer te betrekken en te werven?
2. Bespreking Welzijnsnota door aantal leden
Er zijn door de voorbereidingsgroep Welzijnsnota een aantal opmerkingen gemaakt. Robert
voegt de opmerkingen toe aan de brief die we naar het college zenden.

b. Werkgroep Jeugd
- Er staan drie werkbezoeken gepland met de jeugdwerkers. Anne-wil mailt rond wie
wanneer naar de werkbezoeken jeugd gaat.
- De werkgroep Jeugd heeft tijdens de werkgroep vergadering met Jurgen Goejer
gesproken. Margot licht een aantal zaken uit het verslag toe.
- Communicatie vanuit de gemeente met de burgers is een belangrijk punt. Het is
belangrijk dat burgers betrokken worden en dat de Participatieraad vooraf betrokken
wordt en kan meedenken over belangrijke beslissingen. De werkgroep jeugd zal in de
zomer een brief maken voor de gemeente om hen hierover te adviseren. Met name de
onduidelijkheid over de toegang is een belangrijk punt. Jonny zal deze naar de gemeente
verzenden.
- Werkbezoek Sociaal Kernteam: De leden die naar dit werkbezoek zijn geweest zijn heel
tevreden over het bezoek en de samenwerking van het team. Het lijkt er op dat er nu meer
grip is op gezinnen met grote problemen. Toch leven er nog veel vragen bij de leden. De
werkgroepen nodigen een beleidsambtenaar uit om hen van informatie te voorzien.
Vervolgens maakt elke werkgroep een lijst met vragen die zij aan Inge Nooien willen
stellen. Inge Nooien wordt in september of oktober uitgenodigd bij de Participatieraad.
Jonny zal hier zorg voor dragen.
- Margot zal aan Anne-Wil een verslag sturen n.a.v. het kennismakingsbezoek aan het
SKT.
c. Werkgroep Participatie
1. Uitkomst gesprek 3 juni met beleidsmedewerker Participatie Dalfsen om mee te denken over
beleidsnota re-integratie van de gemeente Dalfsen (geen formeel adviestraject)
Elizabeth Fanoiki heeft een kort verslag geschreven n.a.v dit gesprek. Henk Schipper licht het
verslag kort toe. We kunnen constateren dat de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium ons
meedenken waardeert.

2. Werkbezoek Brugstede
Het was een positief werkbezoek. Er wordt veel werk verzet door professionals en vrijwilligers.
Xanter heeft een verslag gemaakt en mailt dit naar Anne-Wil.
6. Adviezen
1. Planning en voorbereiding najaar 2015, toelichting Gerry Vrielink
- Xanter vraagt aan de 3d commissie of we standaard de planningslijst kunnen ontvangen.
- Daarnaast is het ook belangrijk dat we ongevraagde adviezen geven.
7. Signalen uit de samenleving of van gemeente Dalfsen
a) Overleg Projectgroep 3 D op 29 juni om 15.00 uur. Meegeven van punten aan de voorzitter
en verzoek om deelname van nog een extra lid van de raad.
- Ariane en Xanter gaan 29 juni in overleg met de Projectgroep 3D.
- Xanter heeft al een aantal punten die besproken moeten worden. Er wordt nog één punt
aan toegevoegd namelijk: Hoe gaat de gemeente om met weinig aanmeldingen vanuit
jeugd en andere doelgroepen?
8. PR en sociale media
- De verspreiding van de folder is grotendeels door de leden afgehandeld. Op de meeste
locaties mogen de folders liggen.
- Als er een stuk op Dalfsennet wordt geplaatst over bijvoorbeeld een bijeenkomst moet er
ook aan gedacht worden om te vragen of het op de agenda van Dalfsennet kan komen te
staan.
- Er is een stukje over de Participatieraad in Gemeentegids Dalfsen 2015 opgenomen.
- De werkgroep evenementen maakt een nieuwe opzet over te bezoeken evenementen. Dat
betekent dat het schema voor deze zomer komt te vervallen. Jonny maakt een draaiboekje
voor het bezoeken van evenementen.
9. Rondvraag
- Henk Schipper heeft een aantal vragen over het verslag van de inkoop tafel in april.
Antwoord: bespreek dit met Gerry. Daarna mailt Henk zijn vragen naar Ellen van Assem.
- Jonny geeft aan dat de Wmo raad Enschede adviezen op de website heeft staan. Deze
kunnen bekeken worden. (www.wmo-raad.enschede.nl)
- Rianne brengt het signaal in dat de eigen bijdrage erg hoog is en dit weerhoudt mensen
soms van zorg. Dit wordt herkend door meerdere leden.
- De toehoorders willen ook graag het verslag ontvangen van de inloopbijeenkomsten
Wmo. Anne-Wil zal deze naar hen toezenden.
- Mevr. vd kamp heeft signalen ontvangen dat de keukentafelgesprekken niet altijd goed
verlopen. Dit zal in de gaten worden gehouden door haar en de leden van de
Participatieraad.
- Als evenement om de Participatieraad te promoten wordt het sproeifeest Hoonhorst
genoemd.
- Xanter geeft aan dat declaraties naar Anne-Wil / Jonny gemaild kunnen worden.
10. Sluiting
Xanter sluit de vergadering om 21.30 uur.

ACTIELIJST:
Onderwerp
Xanter heeft een verslag gemaakt van het bezoek aan
brugstede Anne-Wil.
Werkbezoek plannen met de fractie van de VVD

Xanter

Datum
gereed
10 juni 2015

Jonny

aug 2015

. Vergaderwijzigingen doorgeven aan gemeente en aan
de locaties en nieuwe locaties reserveren.
. De nieuwe data ook op de website plaatsen.
. Verslag Wmo inspraakavonden op de website en op
facebook plaatsen. En naar de toehoorders en
aanwezigen op de avonden sturen.
. Verslag jeugd naar alle leden zenden
. adviesbrief verzenden aan college
. column naar alle leden sturen
. reageren op mail koepel van Wmo raden
. mailen naar de leden wie naar welk werkbezoek
jongeren gaat.
. mailen naar de leden gemeentelijke indicatorenset
sociaal domein

Anne-Wil

Inkooptafels Wmo

Anne-wil stuur een mail naar
de leden die betrokken willen
worden. Zij stemmen
onderling af wie er naar toe
gaat.
Jonny

Inge Nooien wordt in september of oktober
uitgenodigd bij de Participatieraad. Jonny zal hier zorg
voor dragen.
Margot zal aan Anne-Wil een verslag sturen n.a.v. het
kennismakingsbezoek aan het SKT.
Data prikken bezoeken markten.

De sportraad Dalfsen wil graag in het najaar een
overleg. Ze hebben een aantal datavoorstellen gedaan.
Xanter mailt Anne-Wil de data toe en Anne-Wil
inventariseert wie er mee wil.

Uitvoerder(s)

Juni 2015

Margot

Voorbereidingscommissie
inloopbijeenkomst, Jonny
maakt een draaiboek.
Xanter / Anne-Wil

De werkgroep jeugd zal in de zomer een brief maken
voor de gemeente. Jonny zal deze naar de gemeente
verzenden.

Werkgroep jeugd / Jonny

Column

Iedereen kan reageren op de
column. Jonny verstuurd
deze in de tweede week van
juli

Juni 2015

Xanter bespreekt de vragenlijst van Mijn Kwaliteit van
Leven tijdens het volgende overleg dat hij met de
gemeente heeft.

Xanter

Column over jeugd
Op de website plaatsen wie in welke werkgroep zit en
een kort stukje informatie over elk lid.

augustus: Ariana
Allen
Anne-wil en Jonny plaatsen
het op de website
Rianne

Rianne gaat zich verdiepen in het onderwerp
medezeggenschap. Tijdens de volgende vergadering
komt dit op de agenda.

Juni 2015

Juni 2015

