Verslag Participatieraad Dalfsen 15 mei 2017
1. Opening
Xanter opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Mededelingen & vaststellen agenda
- Terugblik op vergadering waarin ASC onze gastheer en gesprekspartner was:
Een vergadering waarbij we met inwoners spreken is zeker voor herhaling vatbaar. De volgende
vergadering gaan we in gesprek met Gerrit Hogeboom. Xanter geeft aan dat er ook gerust meer
mensen mogen komen spreken tijdens de volgende vergadering.
Diny noemt als suggestie voor in het najaar om in Nieuwleusen te vergaderen in de buurtkamer.
- Voorbereiding inspiratie-bijeenkomst najaar 2017 (Janny en Margot).
Wordt in juni geagendeerd.
3. Kennismaken met Ghassan Alhariri
Ghassan Alhariri gaat minstens een half jaar een taal-en werkstage doen bij de Participatieraad.
Hij stelt zichzelf kort voor. Het streven is dat Ghassan, Anne-Wil opvolgt als ondersteuner. Eerst
gaat hij werken aan zijn taalvaardigheid. Hij bezoekt de werkgroepen en maakt een
(schaduw)verslag. De leden van de werkgroepen en Anne-Wil geven reactie op dit verslag zodat
Ghassan zijn taalvaardigheid kan opwaarderen. De leden kunnen Ghassan inzetten voor kleine
opdrachten en Ghassan gaat mee tijdens gesprekken die de leden voeren met de gemeente of
andere partijen. Na de zomer kijken we of Ghassan taken van Anne-Wil deels over kan nemen
zodat hij aan het eind van het jaar over voldoende vaardigheden beschikt om Anne-Wil op te
volgen.
4. Vaststellen verslag vorige vergadering (hoofdlijnen)
Tijdens de vorige vergadering zijn we bij ASC geweest. Het is belangrijk dat de Participatieraad
iets doet met de signalen die zijn doorgegeven. Dit hoeft niet ad-hoc. Met een aantal signalen
zijn of gaan we aan de slag. De signalen die te maken hebben met armoede worden opgepakt
door de werkgroep Participatie. Het signaal over vernieling van het sportpark en een eigen plek
voor de jongeren wordt door de werkgroep Jeugd met Marlies Overmars van de brede
welzijnskoepel besproken. De werkgroepen besluiten wat ze op willen pakken en de volgende
vergadering bespreken we dit. Vervolgens stellen we een brief op voor het ASC.
5. Inspreken toehoorders
Van het recht om in te spreken wordt geen gebruik gemaakt.
6. Gezamenlijk werkplan bespreken
De leden zijn akkoord met het gezamenlijke werkplan. Het werkplan geeft meer richting en is
behapbaar. Anne-Wil stuurt het werkplan naar Jan Derksen.
Ariana merkt op dat in het werkplan van de werkgroep Jeugd het onderwerp vroegschoolse
educatie wordt verplaatst naar het najaar. Elke werkgroep bewaakt het eigen werkplan. Xanter
bewaakt de algemene onderwerpen. Anne-Wil zet het onderwerp werkplan elke vergadering op
de agenda zodat het een levend document blijft. Volgend jaar zullen veel onderwerpen
doorlopen. Er wordt geopperd om dit werkplan voor 2017 én 2018 vast te stellen. We besluiten
om het werkplan voor alleen 2017 vast te stellen. De gemeente werkt ook per kalenderjaar.
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7. Advisering/werkgroep-overstijgende thema’s
a) Stand van zaken nota Armoedebeleid en kinderen: Inge, Boudien, Bart en Margot hebben
dit onderwerp met elkaar besproken. Er is een subgroep gevormd. Deze gaat in gesprek met
de gemeente. De afspraak met de gemeente wordt volgende week door de leden gemaakt.
Jan Uitslag (nieuwe wethouder) gaf tijdens het gesprek met Xanter aan dat het onderwerp
armoede zijn hart heeft. Hij wil wel graag goede afstemming tussen de Participatieraad en
de gemeente om dubbel werk te voorkomen.
b) Maatwerk vervoer: Margot is naar een bijeenkomst geweest over maatwerkvervoer. Alle
participatieraden mochten daarin participeren. Maatwerkvervoer wordt gezamenlijk met
andere gemeenten aanbesteed maar per gemeente verschillend ingestoken. Vanaf nu gaan
gemeenten hun eigen weg zodat ze lokaal de puntjes op de i zetten. De Participatieraad
heeft nu dus allen nog met de eigen gemeente te maken. De gemeente maakt een concept
en de Participatieraad wordt hierbij betrokken. Er zijn nog een aantal pijnpunten waaronder
het leerlingenvervoer. Eind juni moet het concept worden vastgesteld. Daarna kan de
Participatieraad desgewenst een adviesbrief naar de gemeente sturen.
c) Wat te doen met de zgn. Omgevingswet: De Omgevingswet is een belangrijke wet. Het zou
als integrale kapstok kunnen dienen waar veel onderwerpen aan opgehangen worden.
Wanneer leden met de gemeente in gesprek gaan vragen zij bij welke ambtenaar de
omgevingswet ligt.
d) Bespreken vervolg buurtinitiatieven: Na de zomer komt Inge terug op dit onderwerp.
e) Verkenning en discussie: ‘Wat vindt de Participatieraad van het resultaat van haar
uitgebrachte adviezen van de afgelopen twee jaar?’
We hebben 14 adviezen uitgebracht. We stoppen er veel tijd in. Xanter heeft de reacties van
de gemeenten gelezen. Zijn er echt veel dingen veranderd? Hebben we bereikt wat we
willen bereiken? Wat vinden de andere leden van de Participatieraad ervan? Wellicht lijkt
het alsof we weinig bereiken met onze adviezen doordat we al veel in het voortraject
meedenken. Anne-Wil stuurt alle leden een mailtje waar onze adviezen en de reacties van
de gemeente te vinden zijn in de dropbox. De leden kunnen deze doorlezen. We besluiten
om tijdens de studiedag met elkaar te verkennen of onze inzet er voldoende toe doet.
8. Uit de drie Werkgroepen
a. Werkgroep WMO
- Op 6 juni gaat de werkgroep Wmo in gesprek met het platform gehandicapten.
- Op 27 juni gaat de werkgroep Wmo in gesprek met de werkgroepen mantelzorg.
- VN-verdrag m.b.t. mensen met een beperking : Félice ligt het verslag toe. Het verslag is
een inventarisatie van wat er is.
- Xanter geeft aan dat we in 2015 een advies hebben gegeven over sporten met een
beperking. Misschien is de inventarisatie van het platform gehandicapten een mooi
document om het VN-verdrag m.b.t. mensen met een beperking op de kaart te zetten
en een advies uit te brengen omdat volgend jaar de verkiezingen zijn.
b. Werkgroep Jeugd
- Samenstelling Werkgroep jeugd: er moeten twee nieuwe leden gezocht worden. Bij
voorkeur één jongere. Anne-Wil maakt een oproep en zorgt dat dit in de krant geplaatst
wordt. Alle leden kijken in hun eigen netwerk naar geschikte kandidaten. Ariana maakt
een afspraak met Marlies Overmars van de brede welzijnskoepel en zal dit onderwerp
dan ook bespreken.
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Ariana is nu (tijdelijk) voorzitter van de werkgroep Jeugd.
Advies over inkoop Specialistische Jeugdhulp (in regio-verband): Er is een advies
geschreven over de inkoop Specialistische jeugdhulp. Met name communicatie en
samenwerking met de huisarts zijn pijnpunten binnen de gemeente Dalfsen. Anne-Wil
zal de brief verzenden naar het college en in cc naar Jurgen Goeijer en stuurt de
aandachtspuntenbrief van het Regionaal Cliëntenplatform Jeugd als bijlage mee. Ariana
belt Jurgen Goeijer op om aan te geven dat er wel een advies uitgaat.
Woensdag is er weer een regionaal cliëntenplatform jeugd IJsselland. Ariane zal hierbij
aanwezig zijn.

c. Werkgroep Participatie
- De werkgroep heeft zich afgemeld voor de werkgroepen statushouders. Er zijn twee
werkgroepen (school/werk en zorg/welzijn) waar o.a. mensen van de gemeente,
Humanitas, vluchtelingenwerk en school aan deelnemen. Er is besloten te stoppen met
de werkgroepen omdat we een adviesraad zijn en niet uitvoerend bezig zijn.
- Er wordt vanuit de gemeente een kwartiermaker aangesteld om iets op gang te brengen
rondom statushouders.
- De werkgroep is bezig rondom het thema armoede.
- De werkgroep is bezig met het opzetten van een klankbordgroep.
- 1 juni is er een bijeenkomst rondom armoede waar vijf leden van de Participatieraad
naar toe mogen. Ariana, Bart en Henk Schipper gaan hier naar toe en melden zich zelf
aan.
9. Nieuwe verordening Adviesraad Sociaal Domein Dalfsen
- Xanter heeft kennis gemaakt met de nieuwe wethouder Jan Uitslag. Jan Uitslag wil graag
zicht hebben op wat er gebeurd rondom de Participatieraad. Hij heeft daarom wat
twijfels over het voorstel om alleen de voorzitter te laten benoemen door de gemeente.
De wethouder wil vooral aandacht voor good governance.
- Ook zijn er bij Jan Uitslag twijfels als het gaat om het veranderen van de naam
‘Participatieraad Dalfsen’ naar ‘Adviesraad Sociaal Domein Dalfsen’.
- Nathalie Verbeeck stopt en zal niet langer onze contactpersoon zijn. Evelien Klunder
krijgt deze portefeuille.
- Anne-Wil nodigt Jan Uitslag uit voor de volgende vergadering.
10. Nieuw regelement Participatieraad:
Dit bespreken we de volgende vergadering.
11. Inhoud scholingsdag 7 oktober
a) Wat willen we leren, wie willen we ontmoeten, wat willen we er aan hebben? Al genoemde
thema’s tijdens de vergadering:
- Verkennen of onze inzet er toe doet.
- Aan de voorkant van beleid meedenken hoe doen we dat? Past dat bij onze rol? Is het
effectief?
- Inspiratiesessie door een goed voorbeeld van een collega adviesraad. Anne-Wil vraagt
Gerry welke adviesraad als voorbeeld zou kunnen dienen.
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b) Voorstel locatie en wie wil mee-voorbereiden?
- Rianne, Bart, en iemand uit de werkgroep Wmo bereiden de scholingsdag voor. Vóór 7
juni geeft de werkgroep Wmo door wie er bij de voorbereiding helpt. Anne-Wil stuurt na
7 juni een datumprikker naar de voorbereiders. Gerry en Anne Wil en Ghassan worden
betrokken bij de voorbereiding.
12. PR en sociale media
a. De volgende column maakt Rianne.
b. In juni gaat de nieuwe website in de lucht. Deze heeft nu nog als naam ‘Adviesraad Sociaal
Domein Dalfsen’. Op dit moment is onze naam nog niet gewijzigd. Xanter bekijkt of het
haalbaar is om de naam alvast te wijzigen.
c. Als de website online is wil Xanter een column schrijven.
13. Ingekomen post
De ingekomen post wordt besproken. We bespreken tevens wie er naar de werkconferentie van
de gemeente gaat. De leden die hier naar toe gaan melden zich zelf aan.
14. Uitgaande post
Mevrouw van der Kamp heeft een brief gestuurd aan de Participatieraad. De werkgroep Wmo
heeft deze besproken en gereageerd.
15. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
16. Sluiting
Xanter sluit de vergadering om 21.45 uur.
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Actielijst
Onderwerp
Uitvoerder(s)
Datum gereed
Tijdens werkbezoeken een foto maken voor sociale
Allen
n.v.t.
media
Vervolg buurtinitiatieven
Inge maakt een werkplan
september
Verslag gesprek leden
Xanter
mei
Overleg SKT
Werkgroep Wmo
Mei
bijeenkomst najaar voorbereiden inspiratiesessie met
Janny, Margot en Xanter. De
mei
burgers
werkgroep Participatie bespreekt
in haar werkgroep of er iemand
kan helpen bij de voorbereiding
Veranderingen Wmo vervoer
Werkgroep Wmo
Mei 2017
Werkplan naar Jan Derksen sturen
Anne-Wil
Mei
Elke vergadering werkplan op de agenda zetten
Anne-Wil
Elke vergadering
Column schrijven
Werkgroep Jeugd in mei niet meer
Mei
dan 300 woorden!
Reglement ontwikkelen deelnemers klankbordgroepen
Xanter, Boudien en Gerry
mei
Andere vergaderlocaties regelen dichter bij de mensen Allen in samenwerking met AnneApril
en hen ook aan het woord laten
Wil
Oppakken signalen die besproken worden
Alle werkgroepen
Mei
Verslag organisatieontwikkelingen gemeente Dalfsen Xanter
april
opvragen en rondsturen
Vragen bij welke ambtenaar de ‘omgevingswet’ ligt
Leden die met de gemeente in
Juni
gesprek gaan
Nadenken over onze inzet en hoe die er toe doet
Anne-Wil stuurt een email waar de
Juni
leden de adviezen en reacties
kunnen vinden
Oproep voor nieuwe leden werkgroep jeugd schrijven
Anne-Wil
Juni
en plaatsen in de krant
Bespreken nieuwe leden voor werkgroep jeugd met
Marlies Overmars
Kijken in eigen netwerk voor nieuwe leden werkgroep
jeugd

Werkgroep Jeugd

Juni

Allen

Juni

Jan Uitslag uitnodigen volgende vergadering
Welke adviesraad kan voor ons als voorbeeld dienen
tijdens scholingsdag
Xanter bekijkt of het haalbaar is om de naam van de
Participatieraad te wijzigen voor het online maken van
de nieuwe website
Column schrijven wanneer nieuwe website online is
De werkgroep Wmo geeft voor 7 juni aan Anne-Wil
door wie er helpt bij de voorbereiding van de

Anne-Wil
Anne-Wil vraagt Gerry

Juni
Juni

Xanter

Juni

Xanter
Werkgroep Wmo en Anne-Wil

Voor de zomer
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scholingsdag. Anne-Wil doet vervolgens een
datumprikker uit naar de voorbereiders
Signalen werkdocument

1. Signalen gesprek met bestuur voetbalvereniging ASC’62 uit Dalfsen van 10 april 2017 :
 Het is lastig om vrijwilligers te bereiken. Graag zou het ASC’62 in contact komen met
mensen die thuis zitten en zich willen inzetten. Hoe weten toekomstige vrijwilligers
welke mogelijkheden ASC’62 hen te bieden heeft. Graag wil men weten welke
mogelijkheden de gemeente of het welzijnswerk heeft om mensen die thuis zitten te
bereiken en te koppelen aan het ASC’62.
 Er is een jeugdsportfonds subsidie voor kinderen van arme gezinnen. Het is lastig om in
kaart te brengen welke kinderen in arme gezinnen leven. Het taboe is groot en men
haalt eerder de kinderen van de sportclub dan aan te geven dat men in armoede leeft.
Daarnaast is privacy een lastig punt. Wat kan de gemeente betekenen voor het ASC’62
zodat kinderen niet van de voetbal worden gehaald vanwege armoede?
 Er zijn asielzoekers boven de 18 jaar die graag voetballen maar waar geen subsidie voor
is. Het zou goed zijn dat de gemeente daarvoor een regeling treft.
 Er is geen plek voor jongeren en daarom zoeken ze locaties op waar we niet blij mee
zijn. Ze vernielen regelmatig dingen bij het sportpark. Het zou goed zijn wanneer er een
jongeren ontmoetingsplek komt. Toch zal dit niet altijd een oplossing zijn. Bij een JOP is
er toezicht en soms willen jongeren een plek zonder toezicht en is dit openbare
sportpark een prachtige plek.
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