Verslag Participatieraad Dalfsen 12 juni 2017 om 19.30 uur
Kulturhus De Mozaiek, Kroonplein 58, 8151 AZ Lemelerveld

1. Opening
Xanter opent de vergadering en heet iedereen welkomen en in het bijzonder Gerrit Hoogeboom
als bestuurder van De Mozaïek.
2. Mededelingen & vaststellen agenda
- Janny, Margot en Xanter bereiden binnenkort de inspiratiebijeenkomst voor het najaar voor.
- Wethouder Jan Uitslag zal waarschijnlijk 17 juli aanwezig zijn tijdens de vergadering van de
Participatieraad.
- 22 mei was er een bijeenkomst over signalen opdoen van inwoners over het Sociaal Domein
die was georganiseerd door de gemeenteraad: Janny en Inge zijn geweest. Er waren
verschillende partijen die vertelden over de transitie. Daarnaast kon men workshops volgen.
Er moet nog veel werk verzet worden want er is veel onkunde. Vanuit de zorg-praktijk
werden diverse voorbeelden gegeven. Zo werd gedacht dat wanneer zorg wordt verleend
vanuit de Wet langdurige zorg, dat de aanbieder dan veel minder geld krijgt dan vanuit de
Wmo. Dit is niet het geval maar hierdoor worden minder indicaties voor de Wet langdurige
zorg aangevraagd terwijl mensen daar wel behoefte aan hebben. Daarnaast zijn er
doelgroepen die tussen wal en schip vallen zoals jongeren met een licht verstandelijke
beperking en psychische problematiek. Zij vallen niet onder de Wet langdurige zorg terwijl
ze die zorg wel nodig zijn. Tijdens de bijeenkomst werd de aanwezigheid en inbreng van
inwoners wel gemist. Dit zou de Participatieraad wel op kunnen pakken tijdens de
bijeenkomst voor het najaar.

3. In gesprek met Gerrit Hoogeboom
Gerrit Hoogeboom is voorzitter van stichting Kulturhus de Mozaïek in Lemelerveld. Hij geeft aan dat
hij het vreemd vindt dat medewerkers van de gemeente Dalfsen soms wel weten wat er in
omliggende gemeenten gebeurt maar niet weten wat er in Lemelerveld gebeurt. De communicatie
binnen de gemeente Dalfsen kan volgens hem verbeterd worden. Zowel naar buiten toe als intern.
Wanneer contact is met een bepaalde afdeling over een onderwerp dan blijkt een andere afdeling
niet op de hoogte over hetzelfde onderwerp. Ook naar buiten toe kan de communicatie beter. Zo
was een tijd geleden bijna het Servicepunt in Lemelerveld gesloten. De stichting heeft met succes op
diverse manieren geprobeerd hun stem te laten horen. Ook de burgermeester dacht dat de stichting
voornamelijk een facilitaire functie had.
Het Kulturhus is 2003 gestart. Lemelerveld was één van de eersten in Nederland met een Kulturhus
met als doel samenwerking creëren. Uiteraard was er voorheen ook al samenwerking maar nu veel
partijen samen gebruik maken van het Kulturhus zijn veel activiteiten ook in gezamenlijkheid
opgepakt. De stichting werkt voortvarend en wil graag dat alle inwoners van Lemelerveld die dat
willen mee kunnen doen. Dit past ook in de huidige visie van de Nederlandse samenleving.
Regelmatig wordt de stichting gevraagd om tijdens bijeenkomsten buiten de gemeente te spreken
over hoe de stichting functioneert. Daarom is het extra verrassend dat de gemeente Dalfsen weinig
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weet heeft van het functioneren van de stichting. Verder is de visie van de Nederlandse samenleving
dat de burgers steeds meer zelf (moeten) doen en de overheid voornamelijk faciliteert. Hier lijkt bij
de gemeente Dalfsen minder sprake van te zijn. Het lijkt of de gemeente steeds meer controlerend
bezig wil zijn. De stichting wil graag openheid geven maar zou graag een betere verhouding zien qua
kosten. Gerrit geeft bijvoorbeeld aan dat alle activiteiten samen 10.000 euro kosten en de financiële
verantwoording ongeveer 6000 euro. In verhouding is dat veel geld ten opzichte van de
activiteitenkosten.
V: Is het Kulturhus echt van de stichting en zijn jullie helemaal vrij om te doen wat je wil?
A: De stichting dacht vrij te zijn maar de gemeente wil graag controle houden.
V: Wat is Lemelerveld werkt?
A: Lemelerveld werkt is een initiatief van de participatiewerkgroep van Lemelerveld. Dit is een groep
mensen vanuit besturen, maatschappelijke organisaties en inwoners die in juni 2014 is opgestart. Er
ging veel veranderen in het sociaal domein en men wilde nadenken over een goede aanpak in
Lemelerveld. Er is subsidie aangevraagd bij de provincie. Men kreeg een opstartsubsidie van 3000
euro en vervolgens een subsidie van 29.000 euro.
In Lemelerveld leeft de ambitie om ‘iedereen mee te laten doen’. Dat geldt ook voor mensen die
geen werk hebben en daartoe wel in staat zijn of worden geacht. Ook wordt er binnen Lemelerveld
Werkt preventief gewerkt om te voorkomen dat mensen zonder werk in de bijstand belanden.
Iedereen die mee wil doen en (betaald) werk zoekt kan terecht bij Lemelerveld Werkt. Persoonlijke
begeleiding is het sleutelwoord bij Lemelerveld Werkt. Bram Neppelenbroek kijkt samen met
mensen wat de vraag is en pakt dit op.
V: Is de gemeente blij met dit initiatief?
A: De gemeente is zeker positief maar de praktijk is weerbarstig. De stichting zou graag zien dat
Bram Neppelenbroek in dienst komt bij de nieuwe brede welzijnskoepel of op een andere wijze zijn
werk kan voortzetten. Ze vragen in het nieuwe team van de brede welzijnskoepel telkens mensen
maar koppelen dit niet terug naar Lemelerveld. De communicatie kan beter. Alleen wanneer de
stichting vragen stelt krijgt men antwoord. Ze worden onvoldoende actief geïnformeerd door de
gemeente of door de brede welzijnskoepel. Gelukkig lijkt de samenwerking nu wel van de grond te
komen.
V:Verandert het doel van het Kulturhus?
A:De laatste jaren ziet de stichting een verschuiving. De gemeente wil meer toezicht. Onlangs heeft
de stichting een gesprek gehad met beleidsadviseur Anneke Dollen van de gemeente. Zij zat op één
lijn met de stichting en wil dat Lemelervelders de kans krijgen om mee te doen en mee te denken en
het liefst van onderaf. De stichting heeft het gesprek als zeer positief ervaren.
V:Heeft de stichting alle Lemelervelders in beeld of missen jullie nog een groep die niet meedoet?
A:De stichting krijgt veel informatie via kerken, scholen etc maar vanuit de gemeente is er vaak
sprake van privacy. De stichting zou graag weten om wie het gaat zodat zij actief actie kunnen
ondernemen. Wellicht zou men een aantal mensen in dienst kunnen nemen om bij alle inwoners
langs te gaan om zo een beeld te krijgen van de inwoners die men mist.
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Welke punten wil de stichting de Participatieraad meegeven?
 Men wil graag dat er middelen komen vanuit de gemeente om Lemelerveld werkt voort te
zetten. Het zou daarnaast goed zijn dat alle kernen eenzelfde soort structuur zouden hebben.
 Verbeter de interne en externe communicatie van de gemeente.
 Intensievere samenwerking met de welzijnskoepel.
 Stichting Kulturhus wil geen bureaucratisch bolwerk worden. Controle is belangrijk maar de
gemeente moet de burger ook vrijheid en vertrouwen geven.
 Maak de gemeente (het ambtelijk apparaat) kleiner. Hiermee bespaar je geld dat ingezet kan
worden om initiatieven van inwoners te versterken. Hanteer een stimulerend beleid dat
inwoners motiveert en dichter bij elkaar brengt. We zijn een zelfstandige stichting. Dat wij als
kern als bevolking dan ook invloed hebt op het welzijnsgeburen in Dalfsen. Gemeente wil meer
een vinger in de pap.
De Participatieraad vraagt zich af wat we gaan doen met de ingebrachte signalen en wat de rol van
de Participatieraad is. Anne-Wil stelt samen met Xanter een brief op voor ASC (waar we eerder mee
in gesprek zijn geweest) en geven aan waar we mee bezig gaan en op welke wijze. Dit kan ook
gedaan worden bij dit gesprek. Op 7 oktober zullen we onze rol nader bespreken.
4. Vaststellen verslag vorige vergadering (hoofdlijnen)
- Sportpark jeugd: Ariana zou met Marlies Overmars signalen bespreken. Dit was echter
achterhaald omdat deze signalen al aan bod kwamen in de gemeenteraad.
- Voorbereiding 7 oktober: Bernhard neemt deel namens de werkgroep Wmo. Anne-Wil zal
een datumprikker uitdoen.
- Omgevingswet: Anne-Wil stuurt Jan Derksen een e-mail met de vraag welke ambtenaar
verantwoordelijk is voor de omgevingswet.
- Toelichting op punt 8a: 1,5 jaar geleden is een klein advies gegeven over sporten met een
beperking maar dit heeft niet veel uitgehaald. Misschien zou het VN verdrag aanleiding zijn
om meer inhoud te kunnen geven om ook die mensen deel te laten nemen.
5. Inspreken toehoorders
Mevrouw van de Kamp heeft een inspraakbrief geschreven. Anne-Wil scant deze in en doet deze
de volgende keer bij de agenda zodat we deze kunnen bespreken.
6. Voortgang werkplan
- Het werkplan wordt een vast agendapunt tijdens de werkgroep vergaderingen.
- In juli komt er een rooster van aftreden bij de agenda.
- De leden kunnen Ghassan inschakelen voor alle overleggen, vergaderingen van de
werkgroepen, gesprekken met de gemeente etc. Ghassan is 20-30 uur per week beschikbaar
om stage te lopen bij de Participatieraad. Hij wil graag de taal leren dus het is fijn wanneer
iedereen hem uitnodigt om mee te gaan. Anne-Wil vult de gegevens van Ghassan in het
overzicht met contactgegevens in.
- In het najaar combineren we 2 vergaderingen met gesprekken met burgers.
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7. Advisering/werkgroep-overstijgende thema’s/burgers/gemeente……
a) Stand van zaken nota Armoedebeleid en kinderen (Margot en Inge)
Er is een gesprek geweest met Karin van Veen. De Participatieraad denkt mee over de
startnota ‘Alle kinderen tellen mee.’ Het is nog in een beginstadium maar de
Participatieraad wordt gehoord en heeft inbreng. In november 2017 volgt de
besluitvorming. Binnenkort gaan de werkgroepen ook om tafel met Gert van Tol. Hij is de
voorzitter van het samenwerkingsverband primair onderwijs in Dalfsen/ Ommen. Gert van
Tol heeft het voorstel om de 18 basisschooldocenten te bereiken met een simpele enquête
over armoede. Ook is er contact met de diaconieën. Xanter geeft aan dat het prettig zou zijn
wanneer de gemeente 5 jaar vooruit kijkt rondom het thema armoede. Een brede kijk en
werken aan preventie is belangrijk.
b) Maatwerk vervoer (toelichting Margot/Diny?): het pakket van eisen voor de aanbesteding is
omschreven. Hier is de Participatieraad mee akkoord. Er zijn nog wel een aantal signalen die
buiten het pakket van eisen vallen. Deze worden opgepakt. Het voortraject is goed verlopen.
De Participatieraad voelt zich goed gehoord. Op dit moment is een advies niet van
toepassing.
c) Jeugd advies: Er is nog geen reactie van Jurgen gekomen op het advies rondom
specialistische jeugdhulp. Ariana neemt contact met hem op.
8. Uit de drie Werkgroepen
a. Werkgroep WMO
- De werkgroep heeft gesproken met het Platform Gehandicapten. Er zal worden
samengewerkt maar de leden van het Platform Gehandicapten worden geen lid van de
Participatieraad. Het platform loopt aan tegen de privacy. Vroeger kregen ze adressen
van mensen op wie het ging. Wanneer ze een bijeenkomst organiseerden werd dit goed
bezocht. Nu wordt er een advertentie geplaatst maar komen er nog maar weinig
mensen.
- Het platform behartigt de belangen van een brede groep mensen. Het gaat om mensen
met een verstandelijke beperking en mensen met een lichamelijke beperking.
- In de voorfase van verbouwingen moet meer aandacht komen voor gehandicapten. Te
vaak blijken openbare gebouwen niet toegankelijk te zijn voor bijvoorbeeld mensen in
een rolstoel
- Op 27 juni staat een overleg gepland met de mantelzorgwerkgroepen.
- In september wil de werkgroep een overleg met de Wmo consulenten.
- Op 9 juni is er een bijeenkomst van Lekker in je vel. Dit wordt georganiseerd vanuit het
preventief gezondheidsbeleid.
b. Werkgroep Jeugd
- De vacature is uitgegaan. Ariana neemt contact op met Marlies Overmars of zij nog
geschikte kandidaten weet. Anne-Wil geeft aan de werkgroep door wanneer er reacties
binnenkomen op de vacature.
- Ariana vertelt over het theater Armoede. Het was indrukwekkend. Er is veel verborgen
armoede. Het is belangrijk dat we om mensen heen staan, oprechte interesse hebben
en met elkaar in gesprek gaan. Iets is niet altijd wat het lijkt. Zou zo’n voorstelling ook
wat voor een school zijn? De theatergroep is opgericht om mensen in een armoede
situatie mee te laten doen. Deze opmerking wordt meegenomen in het gesprek met
Gert van Tol.
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c. Werkgroep Participatie
- Er is een gesprek geweest met Bram Meppelenbroek van Lemelerveld werkt.
- De werkgroep denkt mee in het Re-integratieplan 2017 – 2018.
- De rapportages van Dalfsen werkt worden na de vakantie aangeleverd. Dan zal de
werkgroep zich daar mee bezig houden
- Beschut werken: men is daar regionaal mee bezig maar de werkgroep zal dit agenderen.
Félice geeft aan dat Staatssecretaris Klijnsma een stuk heeft geschreven over nieuw
beschut werken. Dit is te vinden op www.samenvoordeklant.nl
- Wellicht kan de werkgroep alvast signalen ophalen over beschut werken?
9. Nieuwe verordening Adviesraad Sociaal Domein Dalfsen
De verordening is gewijzigd ten opzichte van mei. De inleiding is er uit, er is vaker sprake van
overleg met B&W, er is twijfel over de nieuwe naam Adviesraad sociaal domein, de benoeming
van de leden gaat via het B&W en het profiel waaraan een lid moet voldoen is gewijzigd.
Xanter heeft Jan Uitslag uitgenodigd voor de vergadering van 17 juli. We willen dan graag met
de wethouder van gedachten wisselen over bovenstaande wijzigingen.
10. Nieuw regelement Participatieraad
17 juli spreken we over het nieuwe reglement. Indien de leden input hebben kan dit naar AnneWil gemaild worden.
11. PR en sociale media
a. Column (max 300 woorden!) volgt binnenkort.
b. De website is klaar en kan binnenkort in de lucht.

12. Ingekomen post
De ingekomen post wordt ter kennisgeving aangenomen.
13. Rondvraag
Wie kunnen we voor de vergaderingen in het najaar benaderen om mee te spreken? Ariana
vraagt de Baron van Dedemsschool. Inge vraagt de kerk in Nieuwleusen. Janny vraagt iemand in
Oudleusen.
Janny vraagt wie er naar de Lekker in je vel bijeenkomst gaat. Diny gaat hier naar toe.
Greet van de Kamp geeft allen een compliment voor het vele werk dat wordt verzet en geeft
een toelichting op haar brief. De volgende vergadering wordt deze brief besproken.
Margot: benaderd Bjorn Zillen van XAPP. Wellicht heeft hij signalen waar de werkgroep wat mee
kan.
14. Sluiting
Xanter sluit de vergadering.
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Actielijst
Onderwerp
Uitvoerder(s)
Tijdens werkbezoeken een foto maken
Allen
voor sociale media
Vervolg buurtinitiatieven
Inge maakt een werkplan
Verslag gesprek leden
Xanter
Overleg SKT
Werkgroep Wmo
bijeenkomst najaar voorbereiden
Janny, Margot en Xanter. De werkgroep
inspiratiesessie met burgers
Participatie bespreekt in haar werkgroep of er
iemand kan helpen bij de voorbereiding
Anne-Wil stelt samen met Xanter een
Anne-Wil
brief op voor het ASC
Rooster van aftreden opstellen
Xanter
Contact opnemen met Jurgen Goeier
Ariana
over advies jeugdhulp
Column schrijven
Werkgroep Jeugd in mei niet meer dan 300
woorden!
Reglement ontwikkelen deelnemers
Xanter, Boudien en Gerry
klankbordgroepen
Mensen vragen of zij tijdens een
Janny, Inge en Ariana
vergadering van de Participatieraad in
gesprek willen
Datumprikker scholingsdag uitdoen
Anne-Wil
Jan Derksen mailen wie ambtenaar
Anne-Wil
Omgevingswet
Gegevens Ghassan toevoegen aan
Anne-Wil
gegevens ledenbestand
Bespreken nieuwe leden voor
Werkgroep Jeugd
werkgroep jeugd met Marlies Overmars
Kijken in eigen netwerk voor nieuwe
Allen
leden werkgroep jeugd
Column schrijven wanneer nieuwe
website online is

Xanter

Datum gereed
n.v.t.
september
juni
Mei
juni

Juli
Juli
Juli
Mei
mei
Juli

Juli
Juli
Juli
Juli
Juli

Na 17 juli
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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.

2. Signalen / opmerkingen Kulturhus Lemelerveld 12 juni 2017
o

o
o
o
o

Men wil graag dat er middelen komen vanuit de gemeente om Lemelerveld werkt voort
te zetten. Het zou daarnaast goed zijn dat alle kernen eenzelfde soort structuur zouden
hebben.
Verbeter de interne en externe communicatie van de gemeente.
Intensievere samenwerking met de welzijnskoepel.
Stichting Kulturhus wil geen bureaucratisch bolwerk worden. Controle is belangrijk maar
de gemeente moet de burger ook vrijheid en vertrouwen geven.
Maak de gemeente (het ambtelijk apparaat) kleiner. Hiermee bespaar je geld dat
ingezet kan worden om initiatieven van inwoners te versterken. Hanteer een
stimulerend beleid dat inwoners motiveert en dichter bij elkaar brengt. We zijn een
zelfstandige stichting. Dat wij als kern als bevolking dan ook invloed hebt op het
welzijnsgeburen in Dalfsen. Gemeente wil meer een vinger in de pap.
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