Verslag Participatieraad Dalfsen 9 november 19:30
Landjuweel De Hoeven, Middenweg 4, 7722 XK Dalfsen

Besloten deel : van 19:00 tot 19:30 overleg notie “Sporten met een Beperking”
Bijlagen 4 en 5
Er worden op- en aanmerkingen besproken en verzameld. Deze worden gestuurd aan Leo
Kortstee en Maurits von Martels, (wethouder Wmo en jeugd).
1. Opening (19:30)
Afwezig : Anita, Rianne
Aanwezig is ook Maurits von Martels, wethouder Wmo en Jeugd.
2. Mededelingen & vaststellen agenda
a) Bijlage 2 Jaargesprekken. Er is een overzicht met data om in te tekenen. Vrijdag 18 december
wordt als datum er tussenuit gehaald. Iedereen tekent in. Er wordt besloten om met de leden die
ziek zijn, apart een afspraak te maken. Xanter neemt contact met hen op.
3. Verslag vorige vergadering
Wordt aangepast en vastgesteld
4. Ingekomen post
A. Bijlage 1 Advies Participatieraad Zwolle - Regionale veranderagenda maatschappelijke opvang
en beschermd wonen 2016-2019. Terugkoppeling wordt vanzelf gegeven. Er zijn ongeveer 1200
mensen die beschermd wonen in deze regio. De veranderagenda wordt naar Maurits gestuurd.
B. [r.i.u.b.] Uitnodiging platform gehandicapten Dalfsen presentatie van haar nieuwe website en
video. Dinsdag 3 nov. a.s. in de aula van de Bonte Stegge om 8.45u. Margot is geweest. Geen
bijzonderheden.
C. [r.i.u.b.] Cliëntenorganisaties luiden de alarmklok over kostendelersnorm. Staat bij de
werkgroep Wmo. Wat zijn de effecten van dit beleid? Jonny vraagt dit aan Jan Derksen. Hij kan
er misschien in december iets over zeggen.
D. [r.i.u.b.] nieuwsbrief Zorgbelang Overijssel : Project Mijn kwaliteit van leven
E. [r.i.u.b.] Zwolle Arbopositief : verzoek om op ze te stemmen
F. [r.i.u.b.] Leo Kortstee : Concept notitie Sporten met een beperking
G. [r.i.u.b.] Zorgbelang: Uitnodiging Netwerkbijeenkomst jeugd op 26 november 2015. Ingrid gaat
hier naar toe.
H. [r.i.u.b.] Arbopositief Kampen: netwerkbijeenkomst woensdag 11 november 2015
I. [r.i.u.b.] Training Participatiewet voor belangenbehartigers. 11 november was afgezegd.
J. [r.i.u.b.] Koepel Wmo raden: nieuwsbrief oktober
K. [r.i.u.b.] Symposium arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren 10 december. Zit nu al vol.
L. [r.i.u.b] Stichting Vrijwillige Thuiszorg : informatiebulletin voor mantelzorgers. Maurits voegt
toe dat mantelzorgcoaches pas vanaf 2017 komen. Mantelzorgers moeten zich zelf aanmelden,
of worden aangemeld (door bijvoorbeeld werkgroepen). Er is 61.000 euro te besteden over de
aangemelde mantelzorgers. Via VVV bonnen. Dit staat in de krant. Definitie van mantelzorger is
dat het de gebruikelijke zorg overstijgt. Begin 2016 is er een overzicht hoeveel mantelzorgers
gebruik hebben gemaakt. Dan is het goed om het weer in de Participatieraad te bespreken.

M. [r.i.u.b.] provincie Overijssel, vervolg bijeenkomst veranderingen in het OV en de regiotaxi. Er
komt een nieuwe bijeenkomst.
N. [r.i.u.b.] Mezzo, symposium 10 november 09:30 in Nieuwegein bij Ordina, incl. lunch. Wordt
niets mee gedaan.
5. Uit de Participatieraad, rapportage uit
a. Werkgroep WMO
 Wat horen we nu in het werkveld? Conclusie: chaos in het land. Bijvoorbeeld techniek die
hapert, PGB uitbetaling stroef. Op alle fronten lastig. Overal hetzelfde beeld. 1 gemeente
waar het allemaal goed loopt, ergens in de polder. Iedereen doet wat hij kan.
 CAK eigen bijdrage voor mensen die zorg krijgen. Mensen krijgen nu soms voor enkele
maanden een rekening. Bv mensen vanuit de nieuwe jeugdwet. Dalfsen heeft een maximale
eigen bijdrage gesteld. Dat heeft niet elke gemeente gedaan. In de AWBZ: 27% van de
zorgkosten eigen bijdrage. Nu wordt dat soms losgelaten en is er geen max. Er zijn mensen
die het niet kunnen betalen en geen zorg meer ontvangen. Mensen met overgangsrecht
hebben pas volgend jaar een stijging. De verwachting is dat de grootste groep in december of
begin volgend jaar in de problemen komen. Hoe is dat in gemeente Dalfsen geregeld? Jonny
vraagt dit aan Jan Derksen. Volgend jaar houden we dit goed in beeld.
 WTCG: De gemeente heeft het Wtcg budget verwerkt in de collectieve zorgverzekering.
Mensen met een minimum inkomen kunnen zich collectief bij Zilveren Kruis Achmea
verzekeren om daarvoor in aanmerking te komen. Mensen kunnen of willen niet altijd
veranderen van zorgverzekeraar om het voordeel te krijgen. Hoeveel mensen stappen over
van zorgverzekering?Jonny vraagt Jan Derksen.
 Contact met cliëntenraden is in gang gezet.
b.




Werkgroep Jeugd
Bijlage 3 Column door Ariana
Bijlage 6 Verslag 26 oktober
9 december een bijeenkomst in de Trefkoele. Wil iedereen de definitieve verspreiden? Ook in
Facebook. Jonny stuurt een persbericht naar de Dalfser Courant en de Lemelervelder.

c. Werkgroep Participatie
6. PR en sociale media
Geen bijzonderheden.
7.

Rondvraag
Geen bijzonderheden.

8. Sluiting
De volgende vergadering in 2015: donderdag 10 december

ACTIELIJST:
Onderwerp
Flyers Participatieraad meenemen
Opsturen agenda Participatieraad naar Dalfser
Courant

Uitvoerder(s)
Jonny
Jonny

Datum gereed
december
Maandelijks

Barbara Lammertink uitnodigen 2e keer
Bezoeken markten. Draaiboek maken

Anne-Wil
Anne-Wil

April
Januari/februari

Afspraak plannen werkgroep wmo en clientenraad de
Hulskampen

Anne-Wil

Februari/maart

