Verslag Participatieraad Dalfsen 17 augustus 19.30
Landjuweel De Hoeven, Middenweg 4, 7722 XK, Dalfsen

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom. Afwezig zijn : Anita Vulkers, Rianne Zwep, Ariana
Smallegoor, Fieke Bijlenga.
2. Mededelingen & vaststellen agenda
a) Er zijn een aantal leden afwezig in verband met vakantie.
b) Mevrouw Van der Kamp geeft aan dat zij het verslag van de vorige vergadering niet heeft
ontvangen. Ook wil zij graag de bijlagen die bij de agenda horen ontvangen. Jonny overlegt of
deze ook toegezonden kunnen worden.
c) 2 data onderaan de agenda voor vergaderingen zijn nog niet aangepast. Op de website staan al
wel de goede data. Jonny maakt een opzet voor vergadering tot juni 2016.
d) Medezeggenschap (Rianne en Gerry)
e) Terugkoppeling 3D ambtelijke werkgroep Xanter
3. Verslag vorige vergadering





Het verslag van 8 juni wordt onveranderd vastgesteld. De actielijst wordt besproken en wordt
aangevuld.
N.a.v.: Er wordt benoemd dat er signalen zijn van ambtenaren, die kritisch zijn over de
Ombudscommissie. Er wordt aan toegevoegd dat D66 ook kritisch staan over het functioneren en
bestaan van de Ombudscommissie. De Ombudscommissie gaat in op individuele signalen van
burgers en toetst dat aan beleid. Er zijn 5 meldingen.
Xanter ligt toe dat de Participatieraad op metaniveau moeten achterhalen welke signalen er vanuit
de burgers komen. Het algemene gevoel heerst dat we meer moeten laten zien waar we mee bezig
zijn. De commissie PR gaat zich buigen over de vraag, hoe we onszelf meer onder de aandacht
kunnen brengen.

Terugkoppeling 3D ambtelijke werkgroep Xanter
Xanter geeft aan dat de meeste punten uit bijlage 1 zijn gerealiseerd, of komen terug op de agenda van
vandaag. De raadsplanning moet nog wel komen. Jonny neemt hierover nog contact op met de gemeente.
Wel geeft de gemeente aan dat de Raadsplanning niet meer openbaar wordt gemaakt door herziend beleid.

4. Toelichting Medezeggenschap Rianne en Gerry
Door afwezigheid van Rianne, licht Gerry toe. We willen nadenken hoe cliënten en cliëntenraden betrokken
kunnen worden bij de burgerparticipatie in Dalfsen. Hoe kan de cliëntenraad betrokken worden bij de
Participatieraad? Een van de leden merkt op dat het tot nu toe een eenrichtingsverkeer is. Als raad kunnen
we hier een actievere rol in gaan spelen, bijvoorbeeld als agendapunt op onze agenda. De voorzitter vraagt
of we een goed beeld hebben van alle cliëntraden. De conclusie is van niet. Dit zou opgezocht moeten
worden. Er wordt opgemerkt dat iedere zorgaanbieder een cliëntenraad heeft. Gerry geeft aan dat ze dit
najaar met Rianne over dit onderwerp doorpraat, voordat we cliëntraden gaan uitnodigen. Er moet eerst
plan van gemaakt worden. Diny geeft aan dat zij in de cliëntenraad van Roosengaarde zit. Zij heeft pas een
gesprek gehad met het Zorgkantoor, die hen daarvoor had uitgenodigd. Diny bevestigt dat het belangrijk is

om de cliëntenraad in onze raad uit te nodigen. Ze geeft aan dat we nooit horen hoe de veranderingen dalen
op de werkvloer. Het komt nu uit “de hoge toren”. In Dalfsen hebben we niet veel cliëntenraden. Over dit
onderwerp wordt een werkgroep gevormd om het verder uit te werken. Gerda, Rianne, Annemie, Diny en
Gerry vormen deze groep. Jonny zet een datumprikker uit.
5. Ingekomen post
a) Kandidaten voor Roos van Elisabeth 19 november 15:30-17:30 Deventer
Gerry geeft toelichting. Het gaat om mensen die zich uitzonderlijk inzetten voor participatie
van GGZ-cliënten. Gerda benoemt dat de gemeente nu ook mensen mag aandragen. Oproep
van Gerry: mocht je iemand weten, geef het door. De cliëntenraad RIBW heeft 2 mensen
genomineerd. Gerda gaat naar de ontmoetingsmarkt. Er komt geen informatiestand van de
Participatieraad. Alleen onze aanwezigheid is voldoende.
b) Uitnodiging themabijeenkomst De Wmo-adviesraad aan zet!? Hoe ziet u uw eigen rol?
4 september Nijverdal. Deze bijeenkomst wordt van harte aanbevolen. Ingrid vraagt of deze
bijeenkomst dezelfde is als in Hoogeveen. Het is inderdaad dezelfde. In oktober worden er
ook een aantal bijeenkomsten georganiseerd door Koepel Wmo raden en AVI, over het
onderwerp beschermd wonen. Deze bijeenkomsten hebben alle hetzelfde programma.
c) Uitnodiging Koepel Wmo raden.
Een tweede uitnodiging van de Koepel Wmo raden over 2 webinars op een dinsdagmiddag.
Na aanmelding ontvangt men een link, om de bijeenkomst op afstand bij te wonen.
d) Reactie advies Participatieraad over vrijwilligers-, mantelzorg-, en welzijnsbeleid.
Zie bij punt 8 “adviezen”.
6. Uit de Participatieraad
a. Werkgroep WMO
 Inkooptafels
Besproken wordt het verslag van 30 juni van Henk schipper en Diny Laarman. Er staan nog 2
bijeenkomsten gepland. Het voorstel is om deze voor te bereiden. De gemeente wil een
werkgroep Monitoring instellen. Deze gaat voorlopig nog niet van start. De voorzitter vraagt zich
af of wij iets te vinden hebben van dagbesteding of bekostiging. Henk geeft aan dat Dalfsen na
2015 een andere manier van werken gaat introduceren, maar dit is nog niet duidelijk geworden
tijdens de bijeenkomst. Voorstel om samen met Participatieraad van Kampen en Zwolle te
overleggen. Bij de inkooptafels spreken vooral zorgaanbieders. Inbreng vanuit de Participatieraad
moet zorgen voor inbreng vanuit cliëntperspectief. 24 augustus komt de werkgroep Wmo bij
elkaar om te bespreken hoe onze raad met de raden van Kampen en Zwolle kunnen overleggen.
Jonny stuurt een reminder dat de afspraak niet om 14:00, maar om 13:30 is.
b. Werkgroep Jeugd
 Jongerenraad Dalfsen
Sem Logger, een VWO jongere, heeft voor de zomer met de voorzitter gesproken. Sem is
ook lid van D66 en zoekt jongeren om zich meer te laten horen en wil een jongerenraad
oprichten. Margot vraagt zich af wat we als Werkgroep Jeugd hiermee kunnen. De voorzitter
noemt : 1. We kunnen jongeren aandragen voor de jongerenraad. 2. We kunnen verbinding
maken met deze raad. Zeker vanuit onze werkgroep Jeugd. Gerda vraagt of we eens als
toehoorder naar deze raad kunnen gaan.
 Terugkoppeling werkbezoeken
Margot geeft aan dat er matig resultaat is van deze werkbezoeken. Maatschappelijk Werk was
nog nooit in een jeugdsoos geweest. Lidie vond het een eye-opener hoeveel er door jongeren
vanuit de kerk gedaan werd. Xanter was bij een werkbezoek in Nieuwleusen. Hij vond dat




jongeren die ook de keten bezoeken daar erg worden betrokken door SMON. Jongeren die op
het randje zitten worden goed gecoacht. Inge bevestigt dat Nieuwleusen goede
jongerenwerkers heeft en geeft aan dat er in Dalfsen geen duidelijke doelstelling voor
jongerenwerk is. De voorzitter doet een oproep aan de leden om te zoeken naar
mogelijkheden, om toch met jeugd in contact te komen. Bijvoorbeeld via de kerk. “Gewone”
jongeren gaan niet naar een jeugdsoos in Dalfsen.
Brief aan de gemeente
Dit punt laten we rusten, omdat er al vragen zijn gesteld aan Inge Nooijen en zij deze ook al
beantwoord heeft per mail.
Ongevraagd advies over toegang jeugd?
Xanter geeft dit punt mee aan de Werkgroep Jeugd. Het gaat over de toegang tot jeugdzorg.
Er is het vermoeden dat de toegang niet gevonden wordt omdat er weinig nieuwe
zorgaanvragen zijn. Uit te zoeken waar dat aan ligt. Vergadering 10 september Werkgroep
Jeugd.

c. Werkgroep Participatie
 Er is een datum gepland voor de Werkgroep Participatie op 24 augustus om 19:30 bij
Inge. Xanter nodigt Barbara ook uit, om de stand van zaken te overleggen.
7. Adviezen
a) Brief definitieve versie “Mantelzorg en Vrijwilligerswerk” aandachtspunten
inspreekavonden.
De gemeente geeft aan dat er waardevolle tips worden gegeven, maar op een uitvoerend
niveau. Ze willen graag adviezen op overstijgend niveau en onze visie op mantelzorg- en
vrijwilligers beleid. De vraag aan de Werkgroep Wmo, om in hun concept advies hiernaar te
refereren. De gescande brief is niet aangekomen. Jonny stuurt deze nog een keer goed.
b) Beleidsstuk : Vrijwilligers en Mantelzorgbeleid
Opmerkingen vanuit de Participatieraad:
 Algemene termen over dit stuk vinden we terug wat we op onze vergaderingen
hebben gedaan. Het stuk mag echter wel wat concreter. Wordt er bijvoorbeeld van
het algemene budget begroot, of van het mantelzorg en vrijwilligers?
 Maatschappelijke stage. Afhankelijk van stage en persoon. Dit kun je niet
algemeniseren, maar is maatwerk.
 Zorgmakelaar. Hoe moet die dat doen? Hoge ambitie.
 Over 2 jaar wordt er pas gemeten via een burgerpanel. Eigenlijk moet gemeente
promoten om aan het burgerpanel deel te nemen. Nu 1 per 2 jaar. Nu langgerekt
geheel. Voordat je actie kunt nemen ben je 3 jaar verder.
 Waar kunnen mensen terecht?
 Ze hangen veel op aan burgerpanel, maar procentueel veel hoger dan binnen
gemeente. Je wordt uitgenodigd hiervoor. Niet representatief voor Dalfsen.
 Dik verslag, te veel tekst. Belangrijkste is de mantelzorgcoach. Zorg dat geld bij
mantelzorgers blijft. Van welk geld koopt hij dan in?
 Komen mensen niet in problemen met de belasting als ze dit bedrag krijgen? (50
euro).
 Ik kon heel veel terug vinden van onze avonden. Er staan wel typ- en taalfouten in.
Inhoudelijk is het te snappen.






















De verantwoordelijkheid voor giften ligt als verplichting bij bedrijven. Moet dat niet
voor gemeente zijn. Je kunt dat niet bij bedrijven leggen. Bedrijfsleven moet dat niet
doen. Als ze voldoende tijd hebben kan het. Er is budget voor. Ze moeten het ook
vanuit henzelf gaan oppakken. Er moet een regie in zitten.
Mantelzorg 8 uur p/dag? Oude uren staan er nog in.
Wel tevreden. 50 procent als vrijwilligers in te zetten. Kan dat wel? De helft van de
inwoners Dalfsen. Hoe zit dat landelijk? Lopen wij uit de pas? Henk: landelijk nog
geen 23 procent.
Veel terug gekomen. Dus niet te lang. Hoe ga je dat met vrijwilligers aanpakken, kun
je ze dwingen? Spanning, omdat er ook andere dingen van ze wordt gevraagd. En
mantelzorger en vrijwilliger, hoe willen ze hiermee omgaan? De termen zijn wel uit
elkaar gehaald. Makelaar een poppetje die overbodig is?
Ze halen vrijwilliger en mantelzorger uit elkaar en dat is goed.
De 3 werkgroepen zijn niet benaderd om mee te denken. Geertje heeft het stuk
gelezen op gemeentehuis. Heeft gemeente eraan gedacht om de werkgroepen te
benaderen? Nee. Staat ook niets over de werkgroep genoemd. Taakstelling mis ik.
Voorzitter: kunnen we voor 1 sept. Nog iets faciliteren? Geertje: Dalfsen heeft panel
gevraagd om mee te denken. Jonny vraagt dit na bij de gemeente (Willeke) of de nota
ook is voorgelegd aan de werkgroep. Werk van de mantelzorg werkgroepen lees je
niets terug. Ga er mee samen werken.
Mantelwerkgroep subsidie lees je ook niets terug.
Nergens het woord respijtzorg tegengekomen.
Afbakening van vrijwilligerswerk versus betaalde baan. Technische dienst is al
vrijwilligerswerk. Daar lees je niets over terug. Onderscheid tussen betaald werk en
vrijwilligerswerk.
Welke visie hebben zij over vrijwilligerswerk? Vanuit welke visie hebben zij dit
geschreven? Ik ben op zoek naar de kwaliteit, kwalitatieve beleving in de monitoring.
Nulmeting en dan kijken of er wat verbeterd is.
Beursvloer. Op welke manier gaat de gemeente om met nieuwe initiatieven.
Ik ben benieuwd naar de figuur van mantelzorgcoach: Hoeveel uur krijgt hij/ zij?
Heeft hij/ zij bevoegdheid bijvoorbeeld bemoeizorg in te zetten bij bijvoorbeeld
‘vraagverlegenheid’ wat volgens mij best regelmatig voorkomt bij mantelzorg? Is hij/
zij dezelfde figuur als de sociaal netwerkcoach?
De verzamelde reacties worden meegenomen in de Werkgroep Wmo de 24e.
Jonny mailt de punten aan de leden van de werkgroep. Het concept advies wordt naar
alle leden gestuurd, zodat er nog op gereageerd kan worden. Voor 1 september wordt
het officiële advies door Jonny naar de gemeente gestuurd. Daarmee is het ons eerste
gevraagde advies.

8. PR en sociale media
a) Jonny overlegt met Fieke en Boudien over bijhouden facebook
b) Maandelijkse column. Rianne afwezig ivm vakantie, kan werkgroep jeugd voor augustus
schrijven? Wordt besproken tijdens de bijeenkomst van Jeugd.
c) Wat doen we met PR en sociale Media? Dit wordt besproken in de Werkgroep Participatie.

d) Versturen van agenda Participatieraad naar externe contactpersonen. Doen we dat ja of nee?
Men kan het via de gemeentelijke website weten. Staat het op de gemeente site? Nu niet
meer. Jonny stuurt de agenda naar de Dalfser Courant.
e) Werkgroep evenementen : welke evenementen zijn er het komende half jaar? Actie:
Werkgroep PR
f) Communicatie directe achterban (bv cliëntraden), in de vorm van nieuwsbrief 4x per jaar?
Actie: Werkgroep PR.

9.

Rondvraag
a) Kennismaking sportraad (jeugd) Xanter 5 oktober. Wie gaat er mee? Doorgeven aan de
voorzitter.
b) Ongevraagd advies over toegang jeugd/jeugdbeleid? Actie: Werkgroep Jeugd.
c) Mevrouw v/d Kamp benoemt signalen uit het veld over keukengesprekken. Mensen krijgen
wel een brief waarin minder uren worden gegeven, maar krijgen geen keukentafelgesprek.
We nemen deze punten mee naar de volgende vergadering, als Inge Nooijen komt.
Mevrouw v/d Kamp benoemt ook haar brief aan de gemeente over het beleidsstuk
Mantelzorg en vrijwilligers. Ze zegt dat veel van de genoemde punten uit de Participatieraad
terug komen. Jonny scant de brief en stuurt deze aan de leden.
d) Lidie vraagt of er een overzicht kan komen met de afspraken wie waaraan deelneemt. Jonny
maakt deze en zet het in dropbox.
e) Ingrid: Lokaal Belang Dalfsen. In contact komen met elkaar, uitwisseling van contacten,
maar hoe? De Participatieraad zou moeten overleggen met de 7 plaatselijke belangen. Ingrid
gaat eerst met voorzitter contact opnemen. Dan horen we verder.

10. Sluiting
De vergadering sluit om 21:30 door Xanter.

ACTIELIJST:
Onderwerp
Bezoeken markten
Kennismaking Sportraad Dalfsen 5 oktober. Jonny
inventariseert wie er mee wil

Uitvoerder(s)
Jonny maakt een draaiboek

Datum
gereed
September

Jonny

September

Werkgroep jeugd / Jonny

September

Werkgroep jeugd ?

September

Allen,
Jonny plaatst het op de
website
Jonny

September

September

Opsturen agenda Participatieraad naar Dalfser Courant

Jonny

Maandelijks

Opzet vergaderingen 2016 t/m juni

Jonny

November

Raadsplanning gemeente op te vragen bij J.Derksen

Jonny

September

Werkgroep samen te stellen om te overleggen over
cliëntraden; Gerda, Rianne, Annemie, Diny en Gerry.
Datumprikker uit te zetten.

Jonny

September

24 augustus komt de werkgroep Wmo bij elkaar om te
bespreken hoe onze raad met de raden van Kampen en
Zwolle kunnen overleggen. Jonny stuurt een reminder
dat de afspraak niet om 14:00, maar om 13:30 is

Jonny

Augustus

Brief definitieve versie Mantelzorg en Vrijwilligerswerk, aandachtspunten inspreekavonden. De gescande
brief is niet aangekomen. Jonny stuurt deze nog een
keer goed.

Jonny

Augustus

‘Beleidsstuk Vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid’
 Verzamelde punten van de leden over
beleidsstuk ‘Vrijwilligersbeleid en
mantelzorgbeleid’ worden gemaild aan de
leden van de werkgroep.
 Het concept advies dat wordt opgesteld wordt
naar alle leden gestuurd, zodat er gereageerd
kan worden.

Jonny/werkgroep Wmo

Augustus

De werkgroep jeugd zal in de zomer een brief maken
voor de gemeente. Jonny zal deze naar de gemeente
verzenden.
Maandelijkse column
Op de website plaatsen wie in welke werkgroep zit en
een kort stukje informatie over elk lid.
Overzicht welke leden waaraan deel nemen en in
dropbox te zetten.



Voor 1 september wordt het officiële advies
door Jonny naar de gemeente gestuurd.
PR en sociale media
a) Jonny overlegt met Fieke en Boudien over
bijhouden facebook
b) Wat doen we met PR en sociale Media?
Dit wordt besproken in de Werkgroep
Participatie.
c) Versturen van agenda naar de Dalfser
Courant.
d) Werkgroep evenementen : welke
evenementen zijn er het komende half
jaar? Actie: Werkgroep Participatieraad
e) Communicatie directe achterban (bv
cliëntraden), in de vorm van nieuwsbrief
4x per jaar? Actie: Werkgroep PR.
Ingrid: Lokaal Belang Dalfsen. Ingrid gaat eerst met
voorzitter contact opnemen. Dan horen we verder.

September
Jonny, Boudien, Fieke
Werkgroep Participatie

September

Jonny

September

Werkgroep Participatieraad

Augustus

Ingrid

September

