
 

REACTIE OP INSPRAAK  COLLEGE B&W 

 

Geachte voorzitter en leden van de participatieraad, 

 

Op maandag 16 oktober 2017 ontvingen wij van u mondeling een toelichting en reactie op het 

beleidsplan: ‘0-18 iedereen doet mee!’. Woensdag 18 oktober 2017 heeft u dit samen met hetgeen dat 

op maandagavond besproken is, verwerkt in een schriftelijke inspraakreactie. U geeft aan tevreden te 

zijn over het proces en uw betrokkenheid bij de totstandkoming van dit beleidsplan. Dit hebben wij 

gedurende het proces ook zo ervaren. Onze dank gaat uit naar een ieder die meegedacht heeft 

binnen de participatieraad over de totstandkoming van dit plan en de aandachtspunten die in de 

inspraakreactie benoemd worden. 

Puntsgewijs geeft u ons als participatieraad meerder positieve aanvullingen. Graag geven wij daarom 
ook per aanvulling onze reactie: 
 

regeling. Zorg daarom dat dit beter in beeld gebracht wordt.  
Daar zijn wij het mee eens. Door het vergroten van de zichtbaarheid van mogelijkheden hopen we 
meer inwoners in beeld te krijgen. In de periode 2018-2021 blijven we monitoren hoe het aantal 
aanmeldingen zich ontwikkelt en of vanaf 2018 inwoners die voorheen niet bij ons in beeld waren een 
aanvraag hebben ingediend.  
 

scholen, te betrekken in de uitvoering.  
Deze partijen nemen wij zeker mee in het uitvoeringsplan dat wordt opgesteld na de besluitvorming in 
de Gemeenteraad. Dit advies nemen wij daarom ook graag over.  
 

 
Dat is zeker van belang!  Dit begint bij het informeren over hetgeen de nieuwe regeling biedt en het 
nadrukkelijk wijzen op de signalerende rol die veel belangrijke maatschappelijke partners en 
organisaties in onze gemeente hebben.  
 

 inwoners en informeer ook verenigingen, kerken en 
organisaties.  
Eens. We geven hier aandacht aan binnen ons communicatieplan. Deels  zijn deze partijen al 
geïnformeerd, het is nu van belang om een breed scala aan partijen te informeren over de functie die 
ze kunnen vervullen en over de mogelijkheden die geboden worden aan kinderen en jongeren binnen 
de nieuwe regeling.  
 

consulenten bijvoorbeeld een ochtend in gesprek te laten gaan met enkele gezinnen die een uitkering 
hebben.  
Wij vinden dit punt van toegevoegde waarde en nemen het graag op in ons uitvoeringsplan. Met name 
bij het concreet invullen van de manier waarop de regeling gaat werken is de stem van de gebruikers 
van essentieel belang.   
 

er misschien iemand gebruik maakt van deze regeling met een iets hoger inkomen.  
Over dit punt is op maandag 16 oktober 2017 gesproken. Graag nemen wij dit advies over door het 
eerste portaal van het digitaal platform zo eenvoudig mogelijk te houden.   
 

indienen. Zorg ervoor dat mensen op verschillende plekken in de gemeente een digitale aanvraag 
kunnen doen en daarbij zo nodig geholpen worden.  
Wij beschikken over een overzicht van partijen die actief helpen met het invullen van formulieren en 
het bieden van ondersteuning voor een digibeet. Deze partijen worden daarom ook actief betrokken in 
de manier waarop het digitaal platform gaat werken zodat er voldoende hulp en ondersteuning is voor 



inwoners die niet zelfstandig digitaal een aanvraag kunnen doen.   
 

 
Dit adviespunt hebben wij verwerkt in het beleidsplan. Op de laatste pagina van het beleidsplan is 
naast de kopjes ‘extra middelen’ en ‘communicatie/zichtbaarheid’ nu ook  een kopje ‘vervolg’ 
toegevoegd waarbij een globaal tijdsplan geschetst wordt.  
 

netto besteedbaar inkomen”. De Participatieraad zou hier graag een concrete toelichting zien.  
Dit adviespunt hebben wij verwerkt in het beleidsplan. Op pagina 5 is een voetnoot toegevoegd waarin 
wordt toegelicht wat verstaan wordt onder het netto besteedbaar inkomen.  

 

mist hier een concrete benoeming. B.v. bij punt 2, de consulent aan zet, lezen wij dat de consulent 
samen met de betrokkenen kijkt wat nodig is om mee te doen. Hier zou de Participatieraad graag wat 
uitwerking zien. Ook bij punt 4 is het keuzeaanbod niet uitgewerkt.  
Dit adviespunt hebben wij verwerkt in het beleidsplan. Punt 2 hebben wij geconcretiseerd. Het 
keuzeaanbod van punt 4 wordt met voorbeelden beschreven in de tekstalinea boven de illustratie 
kolom. Wij willen hier bewust geen uitputtende lijst schetsen omdat we ruimte willen houden voor 
nieuwe initiatieven die bijdragen aan het meedoen en de ontwikkeling van kinderen en jongeren.  
 

tie voortgezet onderwijs” richt zich op de school voor voortgezet onderwijs in de 
gemeente Dalfsen, maar laat onbelicht hoe jongeren uit Dalfsen, die in Zwolle en Ommen op school 
zitten worden bereikt. De preventie gaat via de scholen. De preventie in deze nota geldt niet voor 
kinderen uit Dalfsen, die in Zwolle of Ommen op school zitten. Laat dat geen vergeten groep worden.  
Dit adviespunt hebben wij verwerkt in het beleidsplan. Wij hebben geen invloed op het aanbieden van 
preventieve programma’s op de scholen in deze gemeenten. Wel kunnen wij in gesprek gaan met de 
ambtenaren die zich binnen deze gemeenten bezighouden met dit onderwerp, zodat ook op deze 
scholen aandacht is voor het bespreekbaar maken van armoede en het preventief voorkomen van 
financiële problemen.  
 

Raalte en Zwolle.  
Dit advies nemen wij over en sluit gedeeltelijk aan bij het hiervoor benoemde aandachtpunt. Graag 
beleggen wij een bijeenkomst met de omringende gemeenten om kennis uit te wisselen en mogelijk 
best practices te delen.  
 

plannen te concretiseren. Bijvoorbeeld door het maken en aanbieden van een lesbrief over armoede. 
Zorg voor goede communicatie bij het onderwijs, zowel basis onderwijs als voortgezet onderwijs. Denk 
ook aan speciaal onderwijs. Organiseer bijvoorbeeld een bijeenkomst voor intern begeleiders en geef 
hen concreet materiaal mee.  
Met de concretisering  van deze plannen zijn wij zeker al aan de slag. Wij zijn voornemens een 
bijeenkomst te beleggen met IB’ers en schoolbesturen en hebben dit als voorbeeld opgenomen op 
pagina 8. De nadere uitwerking hiervan wordt eveneens opgenomen in het uitvoeringsplan.  
 

–cultuurfonds mist de Participatieraad een uitwerking van de 
plannen. Door te benoemen hoe de bedoelde contacten gaan verlopen wordt e.e.a. duidelijker. De 
Participatieraad denkt hierbij aan een jaarlijks contact met scholen, sportverenigingen en jeugdwerk.  
Het is niet reëel om in dit beleidsplan van ieder punt een gedetailleerde uitwerking te geven van 
uitvoering en uitwerking. Dit krijgt een plek in het uitvoeringsplan dat opgesteld wordt. Als gemeente 
gaan wij ons in de gemeente Dalfsen met name inzetten voor het versterken van de contacten met 
partijen die actief zijn in de gemeente, dit hebben wij toegevoegd in het beleidsplan onder het kopje 
‘jeugdsport- jeugdcultuurfonds’. De provinciale afdeling van het JSF/JCF gaat de komende tijd actief 
bezig met het zoeken naar mogelijkheden om de samenwerking met andere landelijke stichtingen te 
vergroten.  
 
 



vragen ons nog wel af hoe de gemeente andere, nieuwe initiatieven gaat stimuleren.  

Dit zal met name zijn in de vorm van een faciliterende rol op het moment dat er initiatieven uit de 
samenleving aangedragen worden in het kader van dit onderwerp. We gaan dit niet doen aan de hand 
van een subsidieregeling.  
 

 extra aandacht willen vragen voor de groep die het betreft. De 
inbreng van de doelgroep, de kinderen, vinden wij niet terug.  
De inbreng van jongeren hebben wij getracht terug te laten komen door het uitzetten van de enquête 
via JONG Dalfsen. Uw eerdere advies om in gesprek te gaan met een aantal gezinnen nemen wij 
graag over. Daarnaast blijven we ook de komende jaren aandacht hebben voor de inbreng van de 
doelgroep, bijvoorbeeld in samenwerking met de Speelgoedbank.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de manier waarop wij uw advies 
verwerkt hebben of gaan verwerken. Uw suggestie om betrokken te blijven nemen wij graag serieus. 
Na de besluitvormingsperiode blijven wij u informeren over de voortgang op basis van het 
uitvoeringsplan. 
 
 
Met vriendelijke groet,  

burgemeester en wethouders van Dalfsen, 

 

 

 

de burgemeester,                                    de gemeentesecretaris-alg.directeur, 

drs. H.C.P. Noten                                    drs. J.H.J. Berends 
 

 


