Verslag Participatieraad Dalfsen 20 maart 2017 om 19.30 uur
’t Witte Peerd Westeinde 5, 7711 CH Nieuwleusen
1. Opening
Xanter heet allen welkom en geeft aan dat wethouder Maurits von Martels niet langer
werkzaam is als wethouder binnen de gemeente Dalfsen aangezien hij verkozen is als lid van
het CDA in de Tweede Kamer. Het is nog onbekend wie hem gaat vervangen.
2. Mededelingen & vaststellen agenda
a. De Participatieraad wil een inspiratiesessie met de gemeente en inwoners over de toekomst
van het Sociaal Domein organiseren. De gemeenteraad wil een soortgelijke bijeenkomst
organiseren maar dan met het maatschappelijk middenveld. De gemeenteraad wil
zelfstandig een bijeenkomst organiseren in mei. Dat doorkruist onze bedoelingen. Dat
betekent dat wij in het najaar een bijeenkomst organiseren rondom een thema. Misschien
kan de bijeenkomst in mei daar wel een goede bron van signalen voor zijn. Voorbereiding:
Janny, Margot en Xanter. De werkgroep Participatie bespreekt in haar werkgroep of er
iemand kan helpen bij de voorbereiding. Wellicht kan er ook een bijeenkomst per kern
georganiseerd worden of kunnen we de plaatselijke belangen betrekken.
b. Vergaderlocaties 2017: We willen dichterbij de burgers vergaderen. Op 10 april vergaderen
we bij de voetbal. Xanter neemt contact op met Bert Vischer. De werkgroep Jeugd bereid
het inhoudelijk gesprek met Bert Vischer voor. Anne-Wil regelt de praktische zaken. 12 juni
vergaderen we in Lemelerveld. We gaan dan in gesprek met Gerrit Hoogenboom. De
vergadering in mei blijft in de Wiekelaar.
c. We hebben een nieuw lid: Hinke Oosten. Zij had er vanavond graag bij willen zijn. Helaas is
ze ziek. Ze versterkt de werkgroep jeugd vanaf 1 maart 2017.
d. Zaterdag 7 oktober is er een scholingsdag. Vervolgens gaan we samen wat eten. Op 10 april
bespreken we wat de leden graag willen leren, wie ze willen ontmoeten, wat ze er aan
willen hebben. Kortom: hoe zij de scholingsdag graag ingekleed willen zien.
e. Overleg m.b.t. VN-verdrag mensen met een beperking: Het Platform gehandicapten is actief
rondom de praktische kant van het VN verdrag voor mensen met een beperking. Zij kijken
naar de toegankelijkheid van gebouwen, hoe de straten zijn ingericht etc. Félice is hierbij
betrokken.
f. Organisatie ontwikkelingen gemeente Dalfsen: Bernhard en Xanter zijn naar de bijeenkomst
van de gemeente geweest over de organisatieontwikkelingen binnen de gemeente Dalfsen.
Er is gediscussieerd over trends in de samenleving. Het spreken met burgers over het
proces was volgens de gemeente nog een stap te ver. Xanter heeft een verslag en stuurt dit
naar Anne-Wil om rond te sturen.
g. Met alle leden is een jaargesprek gevoerd. Iedereen is voornemens de zittingstermijn af te
maken. Een aantal leden heeft aangegeven het bij 4 jaar te laten. Anderen gaven aan na te
denken over een jaar verlenging. Xanter maakt een verslag van de jaargesprekken en stuurt
dit rond.
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3. Vaststellen verslag vorige vergaderingen (januari en februari)
Het verslag van januari en februari zijn vastgesteld. In het verslag van februari zal toegevoegd
worden dat de Participatieraad over een jaar opnieuw een gesprek wil voeren met de
medewerkers van de brede welzijnskoepel om te kijken hoe het gaat.
4. Inspreken toehoorders
Mevr. Van de Kamp heeft onlangs een brief overhandigd aan de Participatieraad en wil graag
weten wat de leden van de brief vinden en wat er mee is gedaan. Alle leden hebben de brief
ontvangen. De werkgroep Wmo zal de brief bespreken tijdens de werkgroep-vergadering.
Vervolgens ontvangt mevrouw van de Kamp een reactie.
5. Concept uitvoeringsplan 2017 in aanwezigheid Nathalie Verbeeck
Nathalie Verbeeck komt namens de gemeente met ons spreken over het concept
uitvoeringsplan naar aanleiding van de evaluatie van de Participatieraad Dalfsen die is
gehouden. Daarnaast spreken we over de planning van zowel de gemeenteraad als het college
met daarin opgenomen een eerste inventarisatie waarover de gemeenteraad en het college de
Participatieraad willen raadplegen en waarover niet. Nathalie heeft een opzet gemaakt met een
planning. We bespreken of dit overeenkomt met onze wensen en verwachtingen. Het zou mooi
zijn wanneer het werkplan van de Participatieraad en het uitvoeringsplan één geheel vormt
waarop we ons gezamenlijk kunnen focussen in 2017.
Uitvoeringsplan
De punten uit de evaluatie komen terug in het uitvoeringsplan zodat verbetering kan worden
bewerkstelligd. Daarbij wordt vermeld wie wat gaat uitvoeren. Nu staat de naam van de
voorzitter telkens vermeld. Nathalie zal hier Participatieraad vermelden. De leden zijn het eens
met de inhoud.
Verordening
Er wordt een nieuwe verordening opgesteld voor de Participatieraad. Alleen de voorzitter van
de Participatieraad wordt nog benoemd door de gemeente. De overige leden worden niet meer
benoemd door de gemeente. Er is dan meer vrijheid. We beslissen zelf wie er lid wordt op basis
van een profiel. We maken ook een nieuw reglement.
Nathalie geeft aan dat veel adviesraden een convenant hebben met de gemeente. Een
convenant geeft aan dat je veel meer samen doet. Dalfsen heeft een verordening omdat dit in
de wet staat.
Naamsverandering
Xanter geeft aan dat er soms verwarring is met de naam van de Participatieraad. Men denkt
soms dat dit alleen te maken heeft met de Participatiewet. De aanwezigen stellen voor om de
naam te wijzigen in Adviesraad Sociaal Domein Dalfsen. Wel moeten we het dan in het geheel
uitspreken.
Omdat binnenkort de verordening gewijzigd wordt en we een andere website krijgen is het nu
wellicht een goede tijd om de naam te wijzigen zodat de verwarring wordt verminderd.
Mevrouw van de Kamp is bang dat er juist verwarring ontstaat door de naamswijziging. Weet de
burger de Participatieraad dan nog wel te vinden? Xanter geeft aan dat er veel PR gegeven zal
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worden aan een naamswijziging waardoor de verwarring verminderd zal worden. Anne-Wil zal
bij de leden die er niet waren inventariseren of zij ook akkoord gaan met de naamswijziging.
Planning college en raad
Nathalie geeft aan dat de gemeente graag wil dat de Participatieraad in het voortraject
meedenkt. Dit lukt volgens de leden steeds vaker. De ambtenaren komen regelmatig bij de
werkgroepen. De ad-hoc adviezen worden steeds minder. Daar is de adviesraad erg over te
spreken. Er wordt ingezet op zelfstandigheid van de Participatieraad maar ook op samenwerking
met de gemeente en de gemeenteraad. We zijn er allemaal om op uit om de kwaliteit van leven
van de inwoners van Dalfsen zo optimaal mogelijk te maken. Daar is afstemming voor nodig
zodat men elkaar versterkt.
Ongevraagd advies
Uiteraard kan de Participatieraad ook ongevraagd advies blijven geven. Zodra de
Participatieraad het werkplan klaar heeft, weet de gemeente ook waar de Participatieraad de
focus op wil leggen in 2017. Elke werkgroep neemt in het werkplan op waar de werkgroep mee
aan de slag wil. Dit wordt in de vergadering van april of uiterlijk mei besproken. Onderwerpen
waar we meer over willen weten zijn o.a. het PGB beleid en de halfjaarrapportages van het
sociaal domein. Als Participatieraad zouden we een verhaal achter de cijfers kunnen laten horen
zodat we inzichtelijk maken wat het effect van het handelen van de gemeente is binnen het
sociaal domein.
Vragen
Mochten er vragen zijn dan kan dat via Anne-Wil naar Nathalie gemaild worden of men kan
Nathalie bellen.

6. Advisering/werkgroep-overstijgende thema’s/burgers/gemeente……
a) Zorgcafé: heeft een subsidie ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden gesteld. Ze moeten
zich onder andere meer profileren en inzichtelijk maken wat zij doen. Het Zorgcafé gaat zich
meer richten op themabijeenkomsten. Deze werden goed bezocht. SMON blijft
ondersteunen. Er wordt een bestuur opgericht en er wordt verbinding gezocht met andere
partijen zoals de werkgroepen mantelzorg.
Lemelerveld werkt: Het zorgcafé krijgt subsidie maar ‘Lemelerveld werkt’ is ook een mooi
initiatief. Ook daar ondervindt men problemen en is ondersteuning nodig. Het Zorgcafé
heeft de Participatieraad benaderd waardoor de Participatieraad zich hard gemaakt heeft
voor dit burgerinitiatief. Nu laten we het weer wat meer los. Janny heeft een verbinding en
via deze verbinding volgen we de voortgang.
b) Gezondheidsbeleid/ gezondheidsbeleving: Xanter, Inge en Bernhard hebben hierover een
gesprek gevoerd met Nathalie en Geeske van de gemeente Dalfsen. Hiervan is een verslag.
Xanter stuurt dit rond. Marieke Peet is door de gemeente ingehuurd om te onderzoeken
hoe gezond en gelukkig de Dalfsenaar is. In juni komt daar een rapportage van. De leden
geven aan dat het goed zou zijn wanneer er verbinding gemaakt wordt met andere thema’s.
c) Thuis in Dalfsen: Er is een adviesnota naar de gemeente gegaan. Deze hebben na inspraak
enkele aanpassingen gedaan in de nota. 3 of 10 april komt het stuk in de raadscommissie.
Enkele toevoegingen op de nota komen uit de aanbevelingen van de Participatieraad maar
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de werkgroep had graag meer transformatie en ambitie gezien. Hier zullen zij aandacht voor
vragen. Overwogen wordt om gebruik te maken van het recht op inspreken.
d) Armoedebeleid: Signalen die de participatieraad binnenkrijgt zijn ongeveer gelijk aan de
signalen die binnenkomen bij de gemeente. De Participatieraad geeft aan dat het belangrijk
is om extra aandacht te hebben voor vluchtelingenkinderen, jeugdzorg en kinderen met een
beperking. Het is volgens de Participatieraad niet wenselijk dat er zoveel verschillende
regelingen zijn voor financiële ondersteuning aan gezinnen / kinderen. Er zou één regeling
moeten zijn zodat het niet gelabeld is voor verschillende regelingen en het zou eenvoudiger
moeten zijn om het aan te vragen. De kindercadeaubon geeft een stigmatiserend effect met
veel administratieve rompslomp waarbij het geld niet altijd ten goede komt voor kinderen
en dat is niet wenselijk.
e) Evaluatie “Dalfsen werkt”. De werkgroep Participatie heeft contact met Anneke Dollen van
de gemeente. Zij heeft twee rapporten gestuurd. Éen van Vera Hoes, de stagiaire van
Windesheim en één van bureau IROKO. Maandag a.s. zal Anneke bij de werkgroep
vergadering aanschuiven en zullen de leden van de werkgroep Participatie ook hun
bevindingen met haar delen. De rapporten zullen 4 april bij het college worden ingediend.
f) Reactie gemeente op adviezen die zijn uitgebracht?
- Attentiepunten afstemmingsverordening Participatiewet: deze waren niet bij de
gemeenteraad bekend. Ambtelijk is er wat misgegaan. Het stuk is alsnog doorgestuurd
naar de raadsleden.
- Vrijwilligerswaardering: De Participatieraad heeft de brief als volgt geïnterpreteerd: De
gemeente bezoekt de bijeenkomsten van de clubs of verenigingen waar vrijwilligers
actief zijn en de Participatieraad zal er op toezien dat dit gebeurt. Anne-Wil maakt een
opzet voor een reactie naar Nathalie.
g) De omgevingswet: er zijn belangrijke raakvlakken met het sociaal domein. De volgende
vergadering bespreken we wat we met dit onderwerp doen.
h) Toekomst van burgerinitiatieven en de rol van onze raad bespreken we eveneens in de
vergadering van april.
i) Vervoer: Marot en Sandra gaan naar de bijeenkomst over vervoer. De avonden voegen veel
toe omdat je daar de doelgroep bereikt en er gesproken wordt over de problematiek die er
is.

7. Uit de drie Werkgroepen
a) Samenstelling Werkgroepen
De werkgroep Jeugd wil graag versterking. Ze bespreken in de werkgroep jeugd hoe zij dit
willen oppakken en komen hier de volgende vergadering op terug. De andere werkgroepen
zijn voldoende bemenst.
b) Klankbordgroep
- De werkgroep Participatie heeft contact met een aantal mensen uit de achterban. Dit
wordt als zeer prettig ervaren. Deze leden horen bij de Werkgroep en niet bij de grote
Raad.
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De werkgroep Wmo wil themagerichte klankbordgroepen organiseren. Dit wil men ook
graag in overleg met het platform gehandicapten oppakken.
c) Opzet reglement: Gerry, Xanter en Boudien kijken hiernaar. Belangrijk is om ook aandacht te
hebben voor de vergoeding van klankbordleden en de vertrouwelijkheid van stukken.
Mogen klankbordleden alle stukken ontvangen of niet?
d) Werkplan: alle werkgroepen zijn er mee bezig. In april of mei koppelen we de drie
werkplannen tot één werkplan en gaat dit naar de gemeente.
a. Werkgroep Wmo:
- Inkooptafels vervoer: Janny en Diny gaan naar de bijeenkomst over inkoop. Anne-Wil
stuurt hen een document toe ter voorbereiding.
- Werkgroepen mantelzorg: Xanter heeft contact gehad met Willeke Jonker over de
werkgroepen mantelzorg. In de afgelopen jaren is er periodiek vanuit de gemeente een
overleg gevoerd met de drie werkgroepen. Inmiddels is er overeenstemming gevonden
om het overleg dat al tijden op deze manier bestaat op te heffen. De meerwaarde van
het overleg ontbreekt. De werkgroepen hebben twee belangrijke rollen binnen de
gemeente Dalfsen: Activiteiten organiseren voor mantelzorgers en belangen van
mantelzorgers behartigen. De eerste rol wordt opgepakt samen met de
mantelzorgmakelaar Ilja Bomers. Voor het behartigen van de belangen, willen ze graag
eens in gesprek met de participatieraad om te kijken of er een vorm van samenwerking
mogelijk is. De werkgroep Wmo pakt dit op.
b. Werkgroep Jeugd
- Inkoopstrategie Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland: er is een overleg geweest
tussen ambtenaren uit de regio IJsselland, het Regionaal Cliëntenplatform Jeugd
IJsselland en de lokale adviesraden. De regio IJsselland gaf toelichting op de
inkoopstrategie van de specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland. Hiervan komt nog een
verslag. Xanter heeft op 5 april een voorzittersoverleg met collega Participatieraden van
andere gemeenten. Hier zal een gezamenlijk/regionaal advies op de inkoopstrategie
voorbereid worden.
c. Werkgroep Participatie:
- Alle punten zijn tijdens de vergadering aan de orde geweest.
8. PR en sociale media
a. Tijdens de volgende vergadering krijgen de leden een preview van de website.
b. Inge heeft een column geschreven. Deze mag naar Anne-Wil verzonden worden. Zij stuurt
het naar Mariska Kloppenburg. Deze past het aan op leesbaarheid. Vervolgens gaat het naar
Xanter voor een laatste check en stuurt Anne-Wil het naar de gemeente. Zij plaatsen het in
de kernpunten. In april schrijft de werkgroep Jeugd iets over jeugd (bijvoorbeeld een
interview of terugkoppeling van het gesprek met Bert Vischer) en in mei zou Xanter iets over
de nieuwe naam / website kunnen schrijven.
c. Foto’s: Bijna iedereen is inmiddels op de foto gekomen. Het voorstellen van de nieuwe
leden zal op de nieuwe website gebeuren.
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9. Ingekomen post
a. Uitnodiging 6 maart GGZ netwerkbijeenkomst IJsselland . (Ggz beraad / Zorgbelang Overijssel).
b. Themabijeenkomst goed wonen voor iedereen 13 april te Nijverdal (aandacht voor Iedereen/
Zorgbelang Overijssel).
c. Uitnodiging symposium Activeren, Verbinden en Samenwerken te 30 maart Wierden
(Participatieraad Ouderen Overijssel).
d. Nieuwsbrief: gezocht ouders die ervaring hebben met jeugdzorg. (Zorgbelang Overijssel).
e. Nieuwsflits koepel adviesraden sociaal domein.
f. Kampen Arbo positief.
g. Opening van de Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij op 17 maart.
h. Uitnodiging zaterdag 18 maart ‘Dag van de Zorg’: Logeerhuis De Springplank, Molendijk 4 in
Dalfsen.
i. Nieuwsbrief Zorgbelang Overijssel Familieparticipatie: Hoe betrek je de familie of het netwerk
van de cliënt?
j. Brochure Zorgbelang Overijssel: veel gestelde vragen van adviesraden over de Participatiewet.
k. Bericht: Vluchtelingenwerk Dalfsen gaat verhuizen per 13 februari.
l. Casusboekje Mogelijk maken wat nodig is met de omgekeerde toets.
m. Coalitie voor inclusie: Verslag netwerkbijeenkomst 16 februari 2017 en start themanetwerken.
n. Uitnodiging platform gehandicapten vergadering op 21 maart 2017.
o. Uitnodiging plaatselijk belang dorp Dalfsen vergadering op 21 maart 2017.
p. Bericht Zorgcafé Dalfsen voortgang Zorgcafé voor 1 jaar subsidie.
q. Nieuwsflits koepel van adviesraden.
r. Uitnodiging Maatwerk Vervoer 27 maart Zwolle
Er wordt gevraagd of het goed zou zijn om te kijken wie er in de gelegenheid is om de bijeenkomsten te
bezoeken en dit onderling te verdelen. Er wordt besloten dat ieder voor zich kijkt waar hij of zij naar toe
wil. We bespreken het niet gezamenlijk.
10. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
11. Sluiting
Xanter sluit de vergadering en wenst allen wel thuis.
Data volgende vergadering
10 april 2017 Kantine VV ASC Voetbalclub Dalfsen, sportpark Gerner!!!! (gewijzigde locatie/LET OP)
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Actielijst
Onderwerp
Tijdens werkbezoeken een foto maken voor
sociale media
Vervolg 3 oktober
Verslag gesprek leden
Overleg SKT
Inkooptafels
bijeenkomst najaar voorbereiden
inspiratiesessie met burgers
Veranderingen Wmo vervoer
Werkplan 2017 maken
Nieuwe website Bernhard pakt het in eerste
instantie op. Aangevuld met hulp van Anne-Wil,
en Boudien
Column schrijven
Reglement ontwikkelen deelnemers
klankbordgroepen
Andere vergaderlocaties regelen dichter bij de
mensen en hen ook aan het woord laten
Vergadering april overleg Bert Vischer
Sandra vertelt iets over ervaringsdeskundigen
Verslag organisatieontwikkelingen gemeente
Dalfsen rondsturen
Bespreken brief van mevr van de Kamp en
reageren daarop
Vragen aan leden wat zij vinden van
naamsverandering
Verslag bijeenkomst gezondheidsbeleid
rondsturen
Reageren op brief vrijwilligersbeleid
Bijeenkomst vervoer
Nadenken over versterking werkgroep jeugd
Voorzittersoverleg voorbereiden advies inkoop
specialistische jeugdhulp
Samenwerking werkgroepen mantelzorg en
Participatieraad

Uitvoerder(s)
Allen

Datum
gereed
n.v.t.

Inge maakt een werkplan
april
Xanter
april
Werkgroep Wmo
Mei
Janny en Diny.
April
Anne-Wil stuurt info ter voorbereiding.
Janny, Margot en Xanter. De werkgroep
April /
Participatie bespreekt in haar werkgroep of
mei
er iemand kan helpen bij de voorbereiding
Werkgroep Wmo
Mei 2017
Werkgroepen
april
Bernhard, Anne-Wil, Boudien
April

Inge in maart en Werkgroep Jeugd in april

Divers

Xanter, Boudien en Gerry

April

Allen in samenwerking met Anne-Wil

April

Xanter / werkgroep Jeugd inhoudelijk
Anne-Wil Praktisch
Sandra in samenwerking met Anne-Wil
Xanter

april
maart

Werkroep Wmo

April

Anne-wil

April

Xanter

maart

Anne-Wil
Sandra en margot
Werkgroep jeugd
Ariana Xanter

April
April
April
April

Werkgroep Wmo

April
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