Verslag Participatieraad Dalfsen 14 september 19.30
Het Witte Peerd, Westeinde 5, 7711 CH, Nieuwleusen
1. Opening
Xanter heet allen welkom, in het bijzonder Inge Nooijen met enkele collega’s van het SKT Dalfsen, die
zijn uitgenodigd voor deze vergadering.
2.
a)
b)
c)
d)

Mededelingen & vaststellen agenda
Afwezig: Boudien Rijpkema, Lidie Janssen
Anita en Jaap hebben een bezoek aan de VVD fractie gebracht op 10 september
Inge Batterink vraagt of er een nieuw naambordje gemaakt kan worden. Jonny zorgt hier voor.
De publieke tribune geeft aan dat de vergadering moeilijk verstaanbaar is. De vraag of de
voorzitter een microfoon kan gebruiken. De voorzitter geeft aan de volgende vergadering
rekening te houden met de opstelling van de zitplaatsen.

3. Verslag vorige vergadering
Het verslag is besproken en wordt zonder wijzingen vastgesteld.
4. Inge Nooijen, coördinator sociale Kernteams Dalfsen, Karin Oostenbrink Wmo consulent
dalfsen, Marlies Overmars SMON
Inge, Karin en Marlies vertellen wie zij zijn, vanuit welke achtergrond zij in het SKT zitten. Inge maakt uit
de vragen van de leden van de Participatieraad een selectie. Zij kan vanwege de tijd niet alle vragen
beantwoorden. Hieronder volgen enkele thema’s die zijn besproken met de raad:
4.1 Aanmeldingen cliënten
Het aantal aanmeldingen van multi-problem-gezinnen zijn (om en nabij) : 46 in Lemeleveld, 35 in
Dalfsen en 27 in Nieuwleusen.
4.2 Eigen bijdrage
De eigen bijdrage is een hot item in de gemeente Dalfsen. Er zijn 30 cliënten die in de problemen zijn
gekomen omdat ze de eigen bijdrage niet konden betalen. Uit de raad komt de vraag, of deze mensen in
zo’n situatie gebruik kunnen maken van een noodfonds. SKT geeft aan dit niet precies te weten. Zij
hebben een signalerende functie en zetten problemen door naar instanties voor hulpverlening. Bij
financiële problemen is er bijvoorbeeld samenwerking met Humanitas.
4.3 Persoonsgebonden Budget
Inge doet een oproep aan de leden van de Participatieraad, om vooral situaties te melden aan SKT die
onduidelijk zijn, of mensen die problemen ondervinden met hun PGB. Opmerking: dit hoort ook bij de
taak van de ombudscommissie.
4.4 Jeugd
In het najaar komt er een campagne over het thema jeugd. SKT wil zich inzetten voor meer preventie. Er
is een toename van het aantal vechtscheidingen. Ook hier wil SKT iets voor ontwikkelen. Er wordt
gesignaleerd dat seksueel overschrijdend gedrag van jongeren toeneemt, mede door internetwebsites.
De GGD zet hier actie op door middel van informatie. Is er een alcohol- en/of drugskern in Dalfsen? SKT
geeft aan dat er inderdaad harde kernjongeren zijn in Dalfsen. Ook merken zij dat er onder deze
jongeren meer minderjarigen zijn dan voorheen. Het lijkt op een grotere acceptatie onder deze groep
ten aanzien van drugs en alcohol. Justitie heeft deze problematiek in beeld en is hier mee bezig. Een
ander signaal wat wordt genoemd, zijn jongeren met financiële problemen vanwege schulden.
Humanitas ontwikkelt een programma voor budgettering. In het SKT zit ook iemand van jeugdzorg,
zodat ook hulp aan gezinnen geboden kan worden.
4.5 Huisartsen
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Huisartsen willen geen structureel onderdeel zijn van SKT, maar zijn wel betrokken.
Afspraken
 Voorstel: over een jaar nodigen we SKT opnieuw uit in onze vergadering, om op de hoogte te
blijven van de ontwikkelingen binnen het SKT.
 Oproep van het SKT: als er tips voor verbeteringen zijn, of er zijn vragen, of signalen, neem
contact op met ons.
 Als blijkt dat er nog vragen zijn aan de gemeente, dan heeft Jan Derksen gevraagd contact met
hem op te nemen.
 Inge stuurt Jonny een overzicht met namen, functies van de medewerkers van het SKT in de
verschillenden plaatsen.
5. Ingekomen post
a) Reactie Griffie advies Vrijwilligersbeleid en Mantelzorgbeleid (reeds in uw bezit)
b) Nieuwsflits Koepel Wmo raden met oa flyer AVI “goed voor elkaar” (bijlage 1)
c) Secretariaat Koepel Wmo raden, cliëntenraadpleging Zorg naar gemeenten
(reeds in uw bezit). Oproep: invullen en mail aan zoveel mogelijk mensen door die het ook
invullen.
d) Brief aan gemeente van mevr. G. van der Kamp (bijlage 2)
e) Uitnodiging Arcon Wmo-3 daagse (reeds in uw bezit)
6. Uit de Participatieraad
a. Werkgroep WMO
 Terugkoppeling advies Vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid (bijlage 3). De voorzitter geeft
een compliment aan de werkgroep WMO voor het opstellen van het prachtige advies.
b. Werkgroep Jeugd
 Er wordt een terugkoppeling gegeven van de bijeenkomst van 10 september. De werkgroep
heeft gekeken naar welke signalen zij zien. Er is echter weinig zicht op signalen. De
werkgroep heeft wel een aantal vragen over jeugd, zoals: wat is gebruikelijke zorg? Zet de
gemeente ambulante hulp in bij school? De werkgroep wil de volgende bijeenkomst, op 26
oktober om 19:30 bij Inge, Jurgen Goeijer van de gemeente uitnodigen. Jonny nodigt Jurgen
uit.
c. Werkgroep Participatie
Er wordt een terugkoppeling gegeven van de bijeenkomst van de werkgroep. Er is gesproken met Dinie
Land, medewerker werk en inkomen. Er zijn onder andere vragen gesteld als: wat doet het UWV? Welke
rol heeft Barbara Lammertink? Er is gezamenlijk een vragenlijst opgesteld om in gesprek te gaan met
ervaringsdeskundigen, mensen die werkloos zijn. Ten slotte is er een werkbezoek geweest bij de
arbodienst waar werkzoekenden elkaar helpen met werk vinden in Zwolle.
7. Adviezen
Het uitgaande advies Vrijwilligersbeleid en Mantelzorgbeleid wordt kort genoemd en ook dat er een
ontvangstbevestiging is gekomen van de griffie, met het proces van behandeling.
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8. PR en sociale media
8.1 Facebook
Er zijn 71 vrienden die facebook “liken”. Jonny, Boudien en Fieke hebben overlegd over het bijhouden
van Facebook. Afgesproken is, dat Jonny tekst aanlevert en Boudien en Fieke deze op de site zetten. Ook
zetten zij zelf nieuws en stukjes op de site.
8.2 Whatsapp
Er is een Whatsapp-groep in de Participatieraad van Zwolle. Er wordt besproken dat wij ook zo’n groep
kunnen aanmaken. Boudien maakt een whatsapp groep aan. Jonny stuurt hiervoor alle 06 nummers van
de leden naar Boudien.
8.3 PR groep
De werkgroep PR (Margot, Anita en Lidy) vertelt dat zij in de week van 10-12 maart 2016 naar Damito
gaan. Er wordt gevraagd of er budget is voor een spandoek of een banner. De voorzitter geeft aan dat
hier budget voor is. Op de Banner komt de folder van de Participatieraad. Oproep van de werkgroep:
heeft iemand een kleinschalig evenement waar we met ons kraampje kunnen staan, geef het aan ons
door!
8.4 Vacature Robert?
Wordt er een nieuwe vacature uitgezet voor de plaats van Robert? Alle leden krijgen tijd hier over na te
denken. Deze vraag komt de volgende keer terug op de agenda.
9. Rondvraag
 De voorzitter benoemt nogmaals dat de toehoorders volgende keer ergens anders kunnen zitten,
zodat zij de vergadering beter kunnen verstaan.
 Jaap is de volgende vergadering afwezig.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:30.
De volgende vergaderingen in 2015: 14 oktober, 9 november en 10 december
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ACTIELIJST:
Onderwerp

Uitvoerder(s)

Bezoeken markten

Jonny maakt een draaiboek

Datum
gereed
September

Whatsapp groep. Boudien maakt deze aan, Jonny
stuurt alle 06 nummers van de leden hiervoor naar
Boudien.
Uitnodigen Jurgen Goeijer voor bijeenkomst 26
oktober om 19:30 bij Inge.
Nieuw naambordje Inge

Boudien en Jonny

Oktober

Jonny
Jonny

Voor 26
oktober
Oktober

Kennismaking Sportraad Dalfsen 5 oktober. Jonny
inventariseert wie er mee wil

Jonny

September

Werkgroep jeugd / Jonny

September

Werkgroep jeugd

September

Allen,
Jonny plaatst het op de
website
Jonny

September

Maandelijks

Jonny

November

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.
Opsturen agenda Participatieraad naar Dalfser Courant

Opzet vergaderingen 2016 t/m juni
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