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Verslag Participatieraad Dalfsen 16 oktober 2017 om 19.30 uur  
De Trefkoele Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen 
 

Afwezig: Vernon, Fieke, Rianne en Bart 

1. Opening  

Welkom aan Marit Ligtenberg. Zij krijgt als eerste het woord. Zie verder bij agendapunt 5a. 

 

2. Mededelingen voorzitter en vaststelling agenda 
- Inloop Zorgcafé mantelzorg 2 oktober. 

Xanter is bij de inloopmorgen van het Zorgcafé geweest en heeft verschillende jonge 
moeders gesproken. Aandachtspunt: ondersteuning mantelzorgers vanaf het allereerste 
begin. Tip aan de leden van de Participatieraad: bezoek ook eens het Zorgcafé. 

- Taal avond statushouders Nieuwleusen 6 oktober. Xanter en Ghassan hebben de                
bijeenkomst in de SMON bijgewoond. Doel was verbinding en taal tussen statushouders en 
autochtone inwoners. 

- Raadscommissie gemeente Dalfsen 9 oktober. Er waren vragen over de nieuwe verordening 
Participatieraad t.a.v. financiën, samenstelling, profiel van leden. Alle politieke fracties zijn 
tevreden over het functioneren van onze raad. De verordening is vastgesteld en gaat begin 
november als hamerstuk naar de gemeenteraad. 

- Bijeenkomst WMO-inkoop 10 oktober. Xanter geeft opmerkingen door aan de                
werkgroep Wmo. Signalen moeten doorgegeven worden aan de gemeente. Er moet                
meer gekeken worden naar resultaat dan naar uren. De rol van de participatieraad is en 
blijft kritisch meedenken. 

- Nationaal Integratiediner 12 oktober jaarlijks georganiseerd door de Trefkoele+. 2e 
donderdag van oktober in 2018 is de volgende. 
 

-  Plan voor inspiratiebijeenkomst.  
Margot en Jannie hebben gebrainstormd. Het voorstel is om buurtgericht/wijkgericht te werken. 
We willen naar de buurten toe gaan(huiskamersetting)  en niet mensen uitnodigen voor een 
informatiebijeenkomst. Face-to-face willen we in gesprek gaan. De Participatieraad kan zich dan 
bekend maken en horen wat er leeft in een wijk; in samenwerking met het Plaatselijk Belang. 
We starten met een pilot in Ankum. Na deze avond wordt gekeken met welke buurt/ wijk we 
verder gaan. Tevoren moet voor inwoners wel duidelijk zijn wat er  verwacht wordt. De trend is 
momenteel dat iedereen naar inwoners gaat en wil horen wat er speelt, zonder dat tevoren 
duidelijk is wat met de opgehaalde informatie gedaan wordt. Je komt wat halen. Maak daarom 
steeds duidelijk wat er verwacht wordt en wat met de signalen gedaan wordt. 
Motto: de Participatieraad komt naar u toe.  
Margot en Jannie gaan het de eerste keer zelf uitproberen. Daarna in wisselende samenstelling. 
De eerste bijeenkomst wordt dit najaar nog georganiseerd. 
 

3. Inspreken toehoorders  
Ingekomen stuk van mw. van der Kamp. Deze aandachtspunten worden meegegeven aan de 
werkgroep Wmo.  
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4. Vaststellen verslag vorige vergadering (11 september 2017)      
N.A.V. Inge: de jeugdwerkers vonden het leuk om iets te kunnen vertellen over hun werk. Xanter 
heeft ook de aandachtspunten vanuit dit gesprek doorgegeven aan de SMON en aandacht gevraagd 
voor uitwisseling. 
Pagina 4, werkgroep Wmo. Mantelzorg staat voor as. woensdag op de agenda. Ook kwam de vraag 
naar voren of de Wmo werkgroep niet dieper in gesprek moet gaan met de consulenten. Opgemerkt 
is dat de consulenten nog zoekende zijn. Er wordt gewerkt aan integrale ondersteuning. Verslag van 
de werkgroep Wmo mag ook naar de leden van de Participatieraad.  
Pagina 5, Werkgroep participatie: Ruud van Leeuwen wordt een keer uitgenodigd voor overleg. 
Het verslag wordt met bovengenoemde aanvullingen vastgesteld. 

 
5. Adviezen of aandachtspunten gevraagd en ongevraagd 

a. Conceptadvies integrale nota ‘Iedereen doet mee’      
Marit Ligtenberg is aanwezig om toelichting te geven en aandachtspunten te bespreken.  
Het plan dat voorligt is in de voorbereidende fase al sedert begin dit jaar in bespreking. 
Aanleiding voor een nieuw plan is dat er veel vragen zijn over bestaande regelingen en de 
onbekendheid daarvan en dat het rijk extra middelen voor bestrijding van kinderarmoede 
beschikbaar heeft gesteld.  Dit beleidsplan geeft richting aan nieuwe regelingen en bood de 
mogelijkheid om opnieuw in gesprek te gaan met betrokken partijen. De opiniërende nota is in 
maart voorgelegd aan de gemeenteraad. Aandachtspunten zijn door de gemeenteraad 
geformuleerd en verwerkt in dit plan. Ook vanuit de participatieraad is meegedacht. 
Het is een regeling voor gezinnen die het financieel wat minder hebben en niet goed mee 
kunnen doen in de samenleving, met een leeftijdsgrens en inkomensnorm. Er worden met name 
in natura zaken aangeboden en in de vorm van ondersteuning. De stem van kinderen zelf is ook 
verwoord, naar aanleiding van een enquête. De stem van het kind wordt ook meegenomen in 
de evaluatie. Uitgangspunt is dat het plan dichter bij de leefwereld van kinderen en ouders ligt. 
De reactie van de participatieraad:  

- We herkennen veel punten die tevoren zijn genoemd.  
- De aandachtspunten die we nu nog hebben zijn meer op detail. Bijvoorbeeld: we 

betrekken de scholen erbij. Zet daarbij hoe je dat gaat doen, door bijvoorbeeld 
lesbrieven te maken. 

- Wat is  120% van netto besteedbaar inkomen. Benoem dat concreet. 
- Wat wordt bedoeld met communicatie? Noem concreter wat er mogelijk is. 
- Ook bij de verenigingen, kerken en organisaties moet bekend worden wat de regeling is. 
- Benoem een tijdspad; wat wanneer gaat gebeuren. Dit is het beleidsplan. In het 

uitvoeringsplan worden deze stappen concreet beschreven. 
- Er is nog onvoldoende bekend, wie in Dalfsen ‘arm’ is en gebruik zou kunnen maken van 

deze regeling.  
- Zoek de mensen op, op plaatsen waar ze te vinden zijn.  
- Ook mensen die actief zijn in de samenleving zouden armoede signalen bloot kunnen 

leggen. 
- Jongeren in het voortgezet onderwijs uit Dalfsen gaan naar Zwolle. De preventie gaat via 

de scholen. De preventie in deze nota geldt niet voor kinderen uit Dalfsen, die in Zwolle 
op school zitten. Laat dat geen vergeten groep worden.  

- Digitaal platform: vraagstukken zijn dan: hoe doe je de uitvraag. Maak de drempel niet 
te hoog door veel vragen te stellen, met het risico dat er misschien iemand gebruik 
maakt van deze regeling met een iets hoger inkomen. 
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- Deze regelingen moeten ook bekend worden bij diaconieën, verenigingen enz. De 
gemeente heeft wel afstemming met de diaconie gezocht.  

- Zorg voor goede communicatie bij het onderwijs, zowel basis onderwijs als voortgezet 
onderwijs. Denk ook aan speciaal onderwijs. Organiseer een bijeenkomst voor Intern 
begeleiders en geef concreet materiaal mee. 

- Het plan is wel afgestemd binnen de gemeenten in het Vechtdal. Stem het plan ook af 
met de gemeente Raalte en Zwolle. 

- Zijn de consulenten van Sociale Zaken voldoende bekend met al deze regelingen? Is het 
gezin als geheel bij hen voldoende in beeld? De consulenten moet hierover meer het 
gesprek aan gaan met een gezin. 

- Op pagina 7 wordt een aanvraag geconcretiseerd. Die vindt de participatieraad niet 
concreet genoeg.  

- Hoe wordt er omgegaan met inwoners die niet beschikken over digitale middelen. Dat 
kan via de bibliotheek. Zorg ervoor dat mensen op verschillende plekken in de 
gemeente een digitale aanvraag kunnen doen en daarbij zonodig geholpen worden. 

- De participatieraad wil betrokken worden bij het uitvoeringsplan.  
- De participatieraad adviseert om ook gezinnen in armoede dit plan voor te leggen en de 

consulenten om bijv. een ochtend in gesprek te gaan met enkele gezinnen die een 
uitkering hebben. Hoe gaat het met uw kinderen, zitten ze op sport, gaan ze naar een 
club? 

Het advies met aandachtspunten wordt voor vrijdag 20 oktober naar het college en CC naar 
Marit gemaild. 
 
 

b. Verslag met Evelien Klunder 22-09-2017       
N.a.v.: De kadernotitie Transformatie wordt de volgende keer toegelicht door Evelien Klunder.  
Op 20 november beslissen we of we advies uitbrengen. 
 

c. Reactie gemeente op inkoop jeugdhulp (toelichting WG jeugd)    
De inkoop van jeugdhulp blijft een aandachtspunt. De reactie van het college op ons advies is 
erg laat binnengekomen. Het blijft een vrij algemene reactie. Het wordt stapsgewijs ingevoerd in 
2018 met nieuwe aanvragen. Alle aanbieders en gemeente conformeren zich eraan.  
Voorstel is om in 2018 een aantal ouders te volgen, die een aanvraag voor ondersteuning doen 
bij de gemeente. Een zorg blijft de verwijzing en samenwerking met de huisartsen.  
De werkgroep jeugd denkt nog na over een reactie die dan namens de Participatieraad zal 
worden verstuurd. 

 
6. Overig nieuws uit de verschillende werkgroepen 

 
a. Werkgroep WMO  

- Nota vrijwilligers en mantelzorg. Wordt woensdag besproken in de werkgroep.  
Besproken wordt ook wat er wordt gedaan met signalen. Aan Irma Hegeman is de vraag  
gesteld hoe inwoners de aanvraagprocedure ervaren met de gemeente. Durven mensen 
ervaringen te melden bij de consulenten of Ombudscommissie? Dit komt de volgende keer 
terug op de agenda.  

- Gemeente start met samenvoeging WMO-Jeugd-loket-verordening. 
- Verslag vorige bijeenkomst wordt nog gemaild. 
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b. Werkgroep Jeugd  
- Voorstel ‘coffeeshop’ Vincent Oostveen. De werkgroep heeft een vraag gehad om in gesprek 

te gaan met Vincent Oostveen. Rianne, Vernon en Fieke hebben dit gedaan. Doel was om 
kennis van hem op te halen. Hij gaf ook zijn wens aan voor een coffeeshop in de gemeente. 
Hij wilde dat de Participatieraad hier een advies over zou uitbrengen. Dat is niet 
overgenomen en daarover was hij ontevreden. De werkgroep heeft de deur open gehouden 
voor een vervolg gesprek. De gemeente wil haar beleid op coffeeshops niet veranderen. 
Zorg blijft dat er veel middelen gebruik is in de gemeente. In de gezondheidsmonitor staat 
er niets over. De gemeente is geadviseerd ook met Vincent contact te zoeken en van zijn 
kennis gebruik te maken. 

- Gemeente start met samenvoeging WMO-Jeugd-loket-verordening.  
- Vanuit het regionaal Clientenplatform jeugdhulp+. Er zijn zorgen over het niet/wel 

verlengen van de certificering van Jeugdbescherming Overijssel. Aandachtspunt hier is ook 
18+/18-. 

- De werkgroep gaat in gesprek over 18+/18- . Hiervoor wordt ook iemand van de werkgroep 
Wmo uitgenodigd. 

 
c. Werkgroep Participatie 

- De bijeenkomst met de diaconieën over het thema armoede was geslaagd. De werkgroep is 
d.m.v. stellingen met de diaconieën in gesprek gegaan. Ze gaven ook tips: ga eens helpen bij 
de kledingbank. De diaconieën hebben wel goede contacten met de gemeente, maar zijn 
niet altijd goed op de hoogte van de regelingen van de gemeente. Er is ook wel zorg ‘hoe om 
te gaan met privacy’. Volgend jaar weer een overleg. 

- Voorstel Welzijn over bruggenbouwer in Dalfsen:                    
Boudien en Henk zijn naar de bijeenkomst over Bruggenbouwers geweest. Ghassan is 
aangenomen als Bruggenbouwer. Hij start met een café voor nieuwkomers, en gaat 
aandacht besteden aan sociale problemen van statushouders. 
De taalstage van Ghassan wordt eind dit jaar afgerond en als vervolg komt hij in dienst van 
de Welzijnsorganisatie. De werkgroep spreek nog over de rol van Ghassan in de 
Participatieraad. Waardevol is dat hij signalen uit de doelgroep kan inbrengen. 

 
7. PR en sociale media 

De eerstvolgende column wordt geschreven door Xanter. 
 

8. Voorbereiding  studiedag begin volgend jaar.  
Voorstel uit de vergadering 10 maart 2018. De leden die afwezig zijn worden deze week per mail 
gevraagd die datum te reserveren. 
 

9. Ingekomen post  

 Arbo positief Kampen  

 Sportraad Dalfsen uitnodiging bijeenkomst Maatschappelijke rol Sportvereniging op 7 november  

 Nieuwsbrief Zorgbelang Overijssel 

 Nieuwsbrief Koepel van adviesraden sociaal domein  

 Nieuwsbrief Landstede welzijn / Nieuwe welzijnskoepel i.o.  

 Nieuwsbrief Koepel van adviesraden sociaal domein  

 Uitnodiging en agenda Algemene ledenvergadering Koepel van adviesraden sociaal domein  

 Nieuwsbrief Ggz beraad  



5 
 

 Nieuwsbrief Aandacht voor Iedereen 

 Nieuwsflits Koepel van adviesraden sociaal domein  

 Vooraankondiging bijeenkomst Aandacht voor Iedereen 'Transformatie in de praktijk' op 16 
november 
 

10. Rondvraag 
Henk: Lemelerveld Werkt stopt.  De gemeente wil niet dat ze nog zelf overleg hebben met de 
bedrijven. Dit burgerinitiatief wordt niet gedragen door de gemeente. De werkzaamheden worden 
overgenomen door de Welzijnsorganisatie cq. de werkgeversmakelaar. 

 
11. Sluiting  

Xanter sluit om 21.40 uur de vergadering. 
 
 
Data volgende vergaderingen  
20 november 2017 Kulturhus De Mozaiek, Kroonplein 58, 8151 AZ Lemelerveld 
18 december 2017 De Trefkoele Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen 
 

 


