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Verslag Participatieraad Dalfsen 12 februari 2018 om 19.30 uur 
Locatie: Baron van Dedemschool 

 
1. Opening 
Xanter opent de vergadering en heet in het bijzonder onze nieuwe leden, Anja en Jenny, van harte 
welkom.  
 
2. In gesprek met een delegatie van de  Chr. Daltonschool A. Baron van Dedem in Hoonhorst 
Zie bijlage 1a 
 
3. Nabespreking als raad over het thema ‘in gesprek met het onderwijs’  
De werkgroep Jeugd buigt zich over het onderwerp onderwijs en komt met een vervolgplan.  
 
4. Vaststellen verslag 22 januari 2018 Bijlagen  
Het verslag wordt vastgesteld.  
 
5. Inventarisatie Participatieraad 2018 op thema en organisatie  
We gaan als raad meer in gesprek met burgers en organiseren meer themavergaderingen en minder 
reguliere vergaderingen. We werken in thema’s maar schaffen de werkgroepen niet af. Wel willen 
we steeds meer overstijgend werken.  We gaan uit van de talenten die ieder heeft en waar mensen 
energie van krijgen. Dit kan dus betekenen dat sommige leden de reguliere vergaderingen overslaan 
maar wel een aantal andere taken oppakken.  
 
6. Advisering naar gemeente  

 De reactie op het advies beleidskader peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie is 
ontvangen. De werkgroep Jeugd schrijft een formele reactie.   

 In december hebben we een advies gegeven over de Kadernota ‘Dichter bij de kern’: Anja en 
Ariana bereiden voor welke rol de Participatieraad hierin kan oppakken. Andere leden kunnen 
ook meedoen en zich melden. 

 Sandra en Xanter zijn naar een bijeenkomst geweest over het VN verdrag en inclusie. Gemeenten 
zijn verplicht hier iets mee te doen zodat iedereen mee kan doen ondanks beperkingen. Iemand 
van de gemeente wil hierover graag met de Participatieraad in gesprek. De werkgroep WMO 
pakt dit op en het heeft de bijzondere belangstelling van Sandra. 

 
7. Kort nieuws uit de werkgroepen 

 Jeugd: Fieke heeft besloten te stoppen. Ze is verhuist vanwege haar studie.  

 WMO:  
- Er is een Focusgroep Ouderen uit 3 kernen bij elkaar geweest  om te horen wat er leeft 

binnen de gemeente Dalfsen. De Focusgroep  overlegt twee keer per jaar en heeft contact 
met diverse werkgroepen. Het is een initiatief onder leiding van Margriet Zandink 
(Coördinator Ouderenwerk Saam Welzijn). Zaken die onder andere naar voren kwamen 
waren: er wordt veel assertiviteit gevraagd van de burger om begrepen te worden; de 
communicatie kan beter zowel het taalgebruik als de communicatie over waar men terecht 
kan; de zelfredzaamheid/ eigen kracht  wordt overschat door de overheid en burgers willen 
vanuit de overheid graag meer dienstbaarheid. In april komt er een vervolg. Wellicht dat de 
adviesraad dan een advies schrijft n.a.v. de signalen.  

- WMO: 15 januari voerde de werkgroep een gesprek met zorgboeren: Er is veel vraag om te 
logeren. Met name ook bij jongeren. Er is weinig stabiliteit omdat indicaties snel verlopen. 
Dit geeft veel onzekerheid. De werkgroep denkt na over een advies over dit onderwerp. De 
werkgroep bespreekt in haar vergadering of ze ook met cliënten in gesprek zullen gaan.   
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- Op 20 februari spreekt de werkgroep met managers van locaties Philadelphia Dalfsen e.o 
over Zorg Welzijn Ondersteuning (WMO) werk, inkomen en jeugd. Het gesprek heeft een 
dubbele werking. Managers kunnen belangrijke aandachtspunten meegeven aan de 
Participatieraad. En de Participatieraad hoort wat er speelt. Hierdoor kan de participatieraad 
een goed advies geven aan de gemeente Dalfsen. 

 Participatie: De werkgroep heeft een actieplan gemaakt waarin punten staan omschreven wie 
wat gaat doen en wanneer. Daarnaast hebben ze gediscussieerd over het basisinkomen. Is dat 
ook iets voor de gemeente Dalfsen en wil de Participatieraad daarop inzetten? De werkgroep 
heeft vanwege de complexiteit besloten om hier voorlopig geen energie in te steken. Daarnaast 
verwacht men dat dit onderwerp onvoldoende draagkracht binnen de gemeente Dalfsen heeft.  

 
8. Promotie & communicatie  

 Xanter schrijft in februari een column. 

 Het jaarverslag is in één A4 samengevat.  

 Zorgbelang heeft een voorstel gedaan ter ondersteuning van de Participatieraad rondom 
achterban raadpleging. Dit voorstel wordt aangenomen. Wel moet er iemand vanuit de 
Participatieraad meedenken over de uitvoering van dit plan. Het is niet de bedoeling dat dit 
alleen een Zorgbelang taak wordt. Zodra iemand zich meldt om mee te denken gaat het project 
van start.  

 

9. Ingekomen post  

De ingekomen post wordt ter kennisgeving aangenomen.  
 
10. Rondvraag  

 Ariana: De huiskamerbijeenkomst in Hoonhorst verliep goed. Er waren vijf aanwezigen en het 
was een goed gesprek. Binnenkort volgt een verslag. Diny verdiept zich in een vervolg voor een 
huiskamerbijeenkomst in Lemelerveld.  

 Sandra: geeft een eigen voorbeeld waarbij de gemeente goed meedacht en snel antwoordde op 
een hulpvraag.  

 Bart: verwacht iedereen 17 maart op de studiedag. Mocht je niet kunnen dan kan dat aan Bart 
worden doorgegeven.   

 Bart: de vorige vergadering spraken we met de cliëntenraad van Rosengaerde. Men was bezig 
met toegankelijkheid binnen Dalfsen. Dit is doorgegeven aan het Plaatselijk Belang.  

 Yvonne: Is het mogelijk om af en toe deel te nemen aan de reguliere vergaderingen van de 
Participatieraad en je in te zetten voor een bepaald thema of bepaalde taak? Er wordt 
aangegeven dat dit mogelijk is.  

 
12. Sluiting   
Xanter sluit de vergadering om 21.40 uur.  


