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Verslag Participatieraad Dalfsen 7 mei 2018 om 19.30 uur  
 

1. Opening  

Xanter opent de vergadering en heet allen welkom.  

 

2. Mededelingen & vaststellen agenda 
a) Informatie uit regionaal voorzittersoverleg van Participatieraden   

De voorzitters van de participatieraden uit de regio IJsselland hebben gesproken over 
regionale thema’s.  Op dit moment wordt er binnen het sociaal domein steeds meer door 
gemeenten in regionaal verband thema’s voorbereid, beleid gemaakt en uitgevoerd. Client- en 
burgerparticipatie en de betrokkenheid van de lokale adviesraden is daarin niet geborgd. Op het 
voorzittersoverleg is dat besproken en is Zorgbelang gevraagd om met een voorstel te komen 
van verschillende modules waarin per thema ondersteuning geboden kan worden bij 
burger/cliëntparticipatie.  De leden van de Participatieraad Dalfsen willen effectief en efficiënt 
met elkaar samenwerken maar willen graag hun lokale kleur behouden.  
De Participatieraad wil invloed houden. Rondom jeugd hebben de adviesraden een gezamenlijk 
advies opgesteld. Dit werkte effectief. Samen sta je sterk en schrijft een goed advies. Xanter 
neemt het volgende mee terug: De Participatieraad Dalfsen is er voorstander van om effectief 
en efficiënt samen te werken maar dan moeten de meeste adviesraden wel meedoen, anders 
heeft het weinig nut. Daarnaast wil de Participatieraad Dalfsen voldoende de eigen kleur 
behouden en niet ondergesneeuwd raken.  
b) Halfjaar-rapportage 2017 gemeente:  
De werkgroepen zullen belangrijke onderwerpen uit de rapportages bespreken met de 
beleidsambtenaren. In 2017 is de gemeente begonnen met het schrijven van deze rapportages. 
De Participatieraad hoopt door middel van de rapportages trends te ontdekken en mogelijke 
signalen te destilleren. De Participatieraad wil vervolgens bekijken wat deze trends of signalen 
voor de inwoners betekend.  
c) Korte terugkoppeling gesprek voorzitter met opvolger Evelien Klunder. Nathalie Verbeek 

volgt tijdelijk Evelien op.  
Nathalie wil graag in gesprek over de nota ‘Dichterbij de kern’. Elke werkgroep meldt bij Anne-
Wil wie er met Nathalie in gesprek gaat.   
d) Wat doen we met signalen va  gesprekken met medewerkers Deelpakket en Landjuweel 

de Hoeven?  

De Participatieraad vindt het opvallend dat deelpakket gegevens heeft van inwoners. Deze 

mensen hebben de gemeente toestemming gegeven voor het doorgeven van de gegevens. Als 

Participatieraad merken we dat het lastig is om gegevens van mensen te krijgen. Nancy en Bart 

zijn naar een bijeenkomst geweest over de gegevensbescherming en de regels worden strenger. 

Het wordt dus steeds lastiger om gegevens te krijgen. Bij deelpakket drinken sommigen op een 

bepaalde dag ook samen koffie. We zouden daar wellicht bij aan kunnen sluiten en op die 

manier met mensen in gesprek kunnen komen. Bernhard, Bart en Henk Schipper pakken dit op.  

 

Voor wat betreft de signalen bij Landjuweel de Hoeven: De volgende twee vergaderingen van de 

Participatieraad vinden ook plaats bij Zorgboerderijen. We willen eerst meer voorbeelden en 

signalen zodat we een sterker advies kunnen schrijven. In juni vergaderen we bij Zorgboerderij 
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The Ranch. Anne-Wil en Nancy vragen of we daar ouders/ client/ medewerkers kunnen spreken 

om op die manier signalen op te halen. Opvallend is dat er weinig mensen uit Dalfsen gebruik 

lijken te maken van Zorgboerderij ‘De Ranch’. De Participatieraad wil graag weten óf dit 

inderdaad zo is en waarom dit zo is.  

In juli vergaderen we bij ‘De Kornuiten’. Ariana heeft daar contacten en vraagt of we daar 

eveneens ouders kunnen spreken.  

 

e) Privacy:  

Ook als Participatieraad moeten we stappen nemen om privacy te waarborgen. De gegevens die 

je als groep of vereniging opslaat, moeten in een protocol beschreven worden.  Nancy en Anne-

Wil maken een plan om dit zorgvuldig aan te pakken.  

 
3. Vaststellen verslag vorige vergadering (hoofdlijnen)       

Het verslag wordt vastgesteld.  

 

4. Inspreken toehoorders   
Mevrouw v.d. Kamp heeft een inspraak notitie geschreven. Anne-Wil scant deze en stuurt deze 

naar de voorzitters van de werkgroepen. Deze bekijken wie er reageert op de aandachtspunten 

van mevrouw v.d. Kamp.  

 

5. Inwerkprogramma  Nancy Satter        
Xanter heeft op 16 april, een overleg gehad met de gemeentesecretaris en manager van MO 
Dalfsen. De gemeente is positief over het plan om Nancy aan te stellen maar het is nog zoeken 
naar hoe dit moet worden uitgevoerd.  
Nancy en Anne-Wil hebben een inwerkschema opgesteld. De leden zijn hiermee akkoord. Nancy 
wordt door de werkgroepen betrokken en ze schuift aan waar ze kan.  
 

6. Rooster van aftreden eind 2018.  

Van een groot aantal leden eindigt eind dit jaar de eerste periode van vier jaar. Een 

inventarisatie van ‘aftreders en verlengers’ is nodig om te bepalen welke wervingsacties nodig 

zijn in 2018 voor de continuïteit van de PRD. De voorzitter blijft nog minimaal één jaar.  

 

Bij de werkgroep Wmo stopt Diny maar daar is vervanging voor dus deze werkgroep heeft geen 

vacatures.  

Bij de werkgroep Participatie zal Henk Schipper in elk geval nog een jaar langer doorgaan. 

Boudien en Henk den Hollander zullen stoppen. Daar zullen dus twee vacatures ontstaan.  

 

Bij de werkgroep Jeugd zullen Ariana en Margot nog in elk geval een jaar doorgaan. Van Rianne 

is het nog niet duidelijk of ze doorgaat of niet. Ariana vraagt aan Rianne wat zij van plan is. Bij de 

werkgroep jeugd is nog een vacature en het kan zijn dat er nog één bij komt.  

Dus waarschijnlijk zullen er in december 3 a 4 vacatures zijn.  

 

Het is belangrijk dat we uit verschillende kernen leden hebben.  

Iedereen kijkt in zijn of haar netwerk of ze geschikte kandidaten kennen. Daarnaast zullen Nancy 

en Anne-Wil een vacature uitdoen via de media en het vrijwilligerspunt.  
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7. Integrale thema’s/adviezen 
- Kadernota ‘Dichter bij de kern’: Xanter, Anja en Ariana plannen een datum.   
- Huiskamerbijeenkomst Lemelerveld. (Diny en Margot): is gepland op 6 juni in de Mozaïek.  
- Kadernota afstand arbeidsmarkt en Kadernota armoede en schulden: De Participatieraad is kort 

van te voren benaderd om advies te geven. Ondanks dat heeft de werkgroep Participatie een 
mooi advies geschreven. Opvallend is dat de Participatieraad met name rondom de 
onderwerpen van Participatie laat wordt ingeschakeld. Xanter bespreekt dit met Nathalie.  

- Wat doen we als raad met enkele (bovenregionale) GGZ thema’s zoals de EPA, en de WV Ggz?  
Xanter is voorzitter van het provinciale Ggz beraad en krijgt via deze weg te maken met 
bovenstaande onderwerpen die interessant kunnen zijn voor de Participatieraad. Op dit 
moment horen de werkgroepen weinig over deze onderwerpen via de gemeente. Er wordt 
besproken óf en hoe we deze zaken op kunnen pakken. Alle leden denken hierover na.  

- De werkgroep Jeugd wordt geadviseerd om de nota Alcoholpreventie door te nemen.  
 

 
8. Uit de drie Werkgroepen 
a. Werkgroep WMO 
- Het half jaarlijkse overleg met de gemeente is heel nuttig. De werkgroep maakt zich wel zorgen 

over de manier waarop SAAM welzijn momenteel functioneert. De samenwerking tussen de 
diverse partijen lijkt stroef te verlopen.  

- De werkgroep vergadert 29 mei met het Platform Gehandicapten. Daarbij worden ook de 
werkuitvoerders van de gemeente betrokken en de BTB groepen. Allen houden zij zich bezig met 
toegankelijkheid. Het is daarom goed om een gezamenlijk overleg te plannen.  

- Werkgroepen mantelzorg : Nancy plant een nieuwe afspraak tussen de werkgroepen mantelzorg 
en de werkgroep Wmo.  

-  Er is een verslag gemaakt van de signalen die met de gemeente besproken zijn. Er is geen 
officieel advies geschreven. Daarnaast staan in het verslag wellicht privacygevoelige zaken. De 
vraag is of dit op de website kan of dat het op een andere manier herschreven moet worden. 
Nancy en Anne-Wil bespreken op welke manier het op de website zou kunnen.   

              
b. Werkgroep Jeugd  
-  De werkgroep gaat in gesprek met scholen. De eerste lijnen zijn uitgezet.  
-  De werkgroep heeft een overleg gehad over 18-/18+ jeugd. Het is een heel breed thema. Er 

waren veel mensen bij het overleg aanwezig. Het was een interessante eerste verkenning. De 
werkgroep bespreekt hoe zij dit thema verder oppakken.  
 

c. Werkgroep Participatie 
- De twee kadernota’s zijn besproken.  
-   Er wordt een vervolg gegeven aan het bezoek aan de kledingbank. 
-      Er zijn gesprekken geweest met diverse partijen waaronder de consulent werk en inkomen.  
-      De gemeente wil laagdrempelige infopleinen creëren met vrijwilligers die dat bemensen. Het  

gaat om mensen die info aan willen bieden.  Het is een schakel tussen de gemeente en de  
burger. Wel moet er aandacht komen voor privacy en scholing. Wij doen als Participatieraad hier  
niet aan mee. Anne-Wil en Nancy geven dit door.   
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9. PR en sociale media 
Bernhard maakt een opzet voor een column.   

 
 

10. Ingekomen post  
De ingekomen post wordt ter kennisgeving aangenomen.  
 

11. Rondvraag 
Ariana vraagt of de opdracht die Zorgbelang begin dit jaar heeft opgesteld rondom contact met 
diverse groepen / achterban in de gemeente Dalfsen loopt: Het plan is dan Nancy dit uit gaat 
voeren.  
Marlies vraagt hoe zij toegang kan krijgen tot officiële stukken e.d. Anne-Wil stuurt haar 
informatie toe.   
Jenny: De Participatieraad Ommen geeft in de krant aan wanneer zij vergaderen. Wellicht is het 
goed om dit als Participatieraad Dalfsen ook te doen. Nancy en Anne-Wil pakken dit op.  
Janny: vraagt wie zich hebben opgegeven voor de miniconferentie: Janny, Félice en Nancy gaan 
hier naar toe.  

 
12. Sluiting  

Xanter sluit de vergadering en wenst iedereen een goede avond toe.   
 
 

Data volgende vergadering 

Maandag 4 juni 2018 Zorgboerderij The Ranch; Vilstersestraat 26 8151 AA Lemelerveld 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


