Verslag Participatieraad Dalfsen 16 januari 2017

1. Opening
Xanter opent de vergadering met een tekst van Martin Luther King: wij moeten de machten van
het kwaad tegemoet treden met de kracht van liefde.
Een aantal leden van de Participatieraad is afwezig door ziekte, werk en vakantie. De leden die
aanwezig zijn komen vanavond op de foto. Deze foto’s worden op de nieuwe website geplaatst.
De overige leden worden op een ander moment gefotografeerd.
2. Afscheid Jaap van Rijswijk door Wethouder Maurits von Martels en voorzitter Xanter Wilhelm
De voorzitter Xanter Wilhelm spreekt zijn waardering uit over het werk dat Jaap de afgelopen
jaren heeft verricht. Sinds 2007 is Jaap betrokken bij de oprichting van de Wmo-raad.
Vervolgens heeft hij zich actief ingezet voor de Participatieraad. Daarnaast is hij actief in het
platform gehandicapten. Ook wethouder Maurits von Martels spreekt lovende woorden over
Jaap van Rijswijk. Jaap was altijd ongelooflijk betrokken bij alles rondom het sociaal domein in
Dalfsen. Hij was naast trouw lid van de Participatieraad ook regelmatig te vinden op de
raadsvergaderingen en andere belangrijke bijeenkomsten. De wethouder bedankt hem heel
hartelijk voor zijn inzet en wenst hem veel plezier bij de taken die hij blijft uitoefenen.
NB: de wethouder geeft aan dat de evaluatie van de Participatieraad vanavond wordt besproken
in de commissievergadering.
3. Mededelingen voorzitter & vaststellen agenda
a) Xanter vergadert drie keer per jaar met de voorzitters van de adviesraden van gemeenten
uit de regio IJsselland. De vergadering vindt plaats op 18 januari. Alle leden kunnen
bespreekpunten aan Xanter doorgeven.
b) Xanter deelt een schema uit voor het jaargesprek dat de leden met de voorzitter hebben. De
aanwezige leden vullen dit in. De leden die niet aanwezig zijn ontvangen bericht van Xanter
voor een uitnodiging.
c) Lidie Jansen stopt per 1 februari als lid van de Participatieraad en neemt op 13 februari
afscheid.
d) Fieke is de komende vijf maanden afwezig aangezien zij gaat studeren in Litouwen. De
werkgroep Jeugd gaat daardoor (tijdelijk) van vijf naar drie leden. Het blijkt voor werkenden
soms lastig om de Participatieraad en werk te combineren. We hebben hier op dit moment
geen oplossing voor.
e) Toehoorders en betrokkenen ontvangen elke maand de agenda voor de vergadering van de
Participatieraad. Anne-Wil voegt ook Jaap en Gerda hieraan toe.
f) De werkgroep Wmo en Participatie betrekken Gerda Brantenaar bij de werkgroepen zodat
zij geraadpleegd kan worden.
4. Inspreken toehoorders
Fietje vraagt of de Participatieraad bij het aannemen van een nieuw lid ook aan mensen met een
beperking / handicap wil denken. Eventueel is zij zelf ook beschikbaar. Xanter geeft aan dit in
gedachten te zullen houden.
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5. Mondelinge toelichting op burgerinitiatieven (n.a.v. brainstorm 3 oktober 2016) door
voorbereidingsgroep en discussie met de Participatieraad
Inge, Bernhard, Fieke en Xanter hebben bij elkaar gezeten om een vervolg op de
brainstormvergadering van 3 oktober te bespreken.
Zij hebben als droom om wijken te versterken door met elkaar samen te werken, elkaar op te
zoeken er voor elkaar te zijn. Inge werkt aan plan van aanpak uit. Fieke gaat op zoek naar
landelijke pilots die als voorbeeld kunnen dienen. We zullen als Participatieraad niet zelf het
plan uitvoeren maar aansluiting zoeken bij wat er al is. We willen graag van bijvoorbeeld
Plaatselijke belangen weten hoe zij tegen deze droom aankijken. De droom moet wel draagvlak
hebben bij de burgers. De Participatieraad is initiator. We willen starten met een pilot in twee
wijken. Xanter vraagt alle leden of er in zijn of haar buurt al bestaande groepen zijn waar men
veel contact heeft met buren en elkaar helpt indien nodig. Dit is wisselend per wijk of buurt.
Over twee maand doet de werkgroep verslag van de voortgang.

6. Vervolg bijeenkomst 25 november over toekomst 2017 / 2018 (toelichting voorzitter)
- De Participatieraad wil graag veel contact met de burger. Hierover hebben de leden veel
ideeën. Er kunnen bijeenkomsten gepland worden, klankbordgroepen opgericht worden of
minder reguliere vergaderingen en meer themagericht werken. Er zullen keuzes gemaakt
worden over wat we wel en niet doen. Elke werkgroep schrijft een werkplan waarin dit
wordt opgenomen.
- De voorzitter deelt mee dat de Stentor de publicatie van de evaluatie van de
Participatieraad heeft opgevraagd
- Er komt in het voorjaar een brede inspiratiesessie met de gemeente, Participatieraad en
inwoners over de toekomst van het Sociaal Domein. 18 januari spreekt Xanter met
Wethouder von Martels over het vervolg van deze bijeenkomst.
- Xanter heeft een concept werkplan voor de Participatieraad opgesteld. Dit dient als houvast
voor de werkgroepen. Alle werkgroepen maken een werkplan. In maart bespreken we de
werkplannen.
7. Adviezen
a) Vrijwilligerswaardering: de brief is verzonden op 9 januari.
b) Attentiebrief afstemmingsverordening Participatiewet: deze brief is 10 januari verzonden.
De betrokken ambtenaar was blij met de aandachtspunten uit de brief.
De voorzitter vraagt wat de leden van het beleid “wie niet horen wil moet maar voelen”
vinden. De achterliggende gedachte van dit beleid is om mensen mee te laten doen.
Daarvoor moet je soms streng zijn of sturend zijn. Het is per situatie verschillend maar de
maatregelen moeten wel goed gecommuniceerd worden. Over een jaar nodigt de
werkgroep Participatie consulenten uit voor een gesprek over deze maatregel en bespreekt
dan het effect hiervan.
c) Bespreking Startnotitie thuisvesting statushouders / nieuwkomers: de leden van de
Participatieraad zijn verbaast over de notitie. Ze pleitten voor meer betrokkenheid van
statushouders. Dit vinden we te weinig terug in het beleid. De werkgroep maakt op zeer
korte termijn een afspraak met Rianne Haverink zodat nog meegedacht kan worden in het
voortraject.
d) Brief Het Zorgcafé: Margot geeft een toelichting op de adviesbrief. De gemeente heeft de
regie bij SMON neergelegd maar het is onduidelijk wie wat doet. De communicatie is niet
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optimaal. Wel heeft het Zorgcafé al mooie resultaten opgeleverd en lijkt het van
meerwaarde te zijn.
Er zijn meer initiatieven in de gemeente rondom mantelzorg bijvoorbeeld de werkgroepen
mantelzorg. Het is belangrijk dat er een brede samenwerking is. Dit punt zal in het advies
worden meegenomen. Anne-Wil past de brief aan en stuurt deze naar Bernhard, Rianne en
Margot. Als zij akkoord zijn verzendt Anne-Wil de brief. Bernhard en Margot maken op korte
termijn een afspraak met beleidsmedewerker Willeke Jonker om hierover te spreken.
8. Uit de Participatieraad, rapportage uit
a. Werkgroep WMO
Startnotitie gezondheidsbeleid: De gemeenteraad heeft hierover een ‘tweetrapsraket’ gevraagd.
Eerst een kader en dan de invulling. Op 27 februari staat de kadernota geagendeerd voor de
gemeenteraad. Daarna volgt in mei de beleidsnota. De Participatieraad kan na 27 februari
gebruik maken van het reguliere inspraaktraject. De input kan de Participatieraad natuurlijk ook
ophalen via andere wegen. Margot, Bernhard en Henk den Hollander nemen dit onderwerp
onder hun hoede. Tijdens de volgende vergadering komt dit onderwerp terug op de agenda.
b. Werkgroep Jeugd
Er is een platform van 100 jongeren (digitaal). Als de Participatieraad vragen heeft kunnen we
daar gebruik van maken.
c. Werkgroep Participatie
- Armoedebeleid en kinderen
Er is op 16 januari met de beleidsmakers Marit Ligtenberg en Karin van der Veen gesproken
over armoedebeleid en kinderen. Er wordt integraal gekeken hoe gelden optimaal ingezet
kunnen worden. Margot neemt contact op met vecht en fight, een overkoepelend orgaan
van de basisscholen om te spreken over dit onderwerp. Leraren hebben veel zicht op
armoede en het is goed om met hen te spreken hierover. Wellicht kunnen zij ons in contact
brengen met ouders en kinderen zodat zij mee kunnen denken in het beleid. Ommen pakt
dit onderwerp voortvarend op. We zouden daarom ook naar het voorbeeld van Ommen
kunnen kijken. Zie voor meer informatie de website van Samen sterk in Ommen. De
werkgroep Jeugd zet dit onderwerp op de agenda en zoekt samenwerking met de
werkgroep Participatie.
- Evaluatierapport Dalfsen Werkt: binnenkort is er een overleg. Dit punt komt de volgende
keer terug op de agenda.
9. PR en sociale media
De Participatieraad is actief op Facebook. De leden van de Participatieraad kunnen de berichten
vaker delen zodat er meer bekendheid komt.
10. Ingekomen post
De ingekomen post wordt ter kennisgeving aangenomen. Anne-Wil stuurt de uitnodiging van de
bijeenkomst op 26 januari van het plaatselijk belang over ‘De aanvliegroutes Lelystad’ naar de
leden.
11. Rondvraag
Henk den Hollander: Heeft een verslag ontvangen van de integratiebijeenkomst Lemelerveld: Henk
stuurt dit naar Anne-Wil.
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Bart: heeft een signaal ontvangen dat de gemeente soms te laat de bijstandsuitkering betaald.
Daardoor komen mensen soms in de knel. Als hierover meer signalen zijn dan hoort de werkgroep
Participatie dit graag.
Jaap: vraagt of de werkgroep Wmo er voor wil zorgdragen dat er 2 a 3 keer per jaar een overleg
komt met het platform gehandicapten. Dit zal meegenomen worden in het werkplan van de
werkgroep Wmo.
12. Sluiting
Xanter sluit de vergadering en wenst Fieke een goede tijd in Litouwen.

Actielijst
Onderwerp
Tijdens werkbezoeken een foto maken voor sociale
media
Vervolg 3 oktober
Nadenken over rooster van aftreden
Overleg SKT
Jaargesprek leden en voorzitter inplannen.
Jaap en Gerda toevoegen aan de lijst van toehoorders.
Overleggen over brede inspiratiesessie met de gemeente,
Participatieraad en inwoners over de toekomst van het
Sociaal Domein.
Adviesbrief Het Zorgcafé aanpassen en verzenden
Veranderingen Wmo vervoer
Werkplan 2017 maken
Bernhard en Margot overleg plannen met Willeke Jonker
over Zorgcafé
Nieuwe website Bernhard pakt het in eerste instantie op.
Aangevuld met hulp van Anne-Wil, Fieke en Boudien
Column schrijven
In gesprek met Rianne Haverink over startnotitie thuis in
Dalfsen
Notitie gezondheidsbeleid
Armoedebeleid en kinderen

Doorsturen bericht plaatselijk belang
Doorsturen verslag integratiebijeenkomst Lemelerveld
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Uitvoerder(s)
Allen

Datum
gereed
n.v.t.

Fieke zoekt voorbeelden op en
Inge maakt een werkplan
allen
Werkgroep Wmo
Xanter

maart
februari
Mei
februari

Anne-Wil
Xanter

Februari
Februari

Anne-Wil
Werkgroep Wmo
Werkgroepen
Bernhard, Margot

januari
Mei 2017
maart
februari

Bernhard, Anne-Wil, Fieke,
Boudien
Inge en Werkgroep Jeugd
Werkgroep Participatie

April
Divers
Februari

Margot, Bernhard en Henk den
Januari
Hollander
Werkgroep Jeugd (Margot) in
Maart
samenwerking met de werkgroep
Participatie
Anne-Wil
Januari
Henk
februari

