Notulen Participatieraad Dalfsen 15 oktober 2018 om 19.30 uur
Locatie De Trefkoele. Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
Gasten; Mindert Westra, Martine Brons, Anita Heimans, Janny Hoogeboom, Roberto Weber,
mevrouw van der Kamp. Afwezig mk. Félice en Sandra.

1. Opening
Xanter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Welkom nieuwe leden
Hinke Oosten en Jan Oost, beide lid geworden voor werkgroep Jeugd. Welkom.
3. Mededelingen & vaststellen agenda
a) Eindejaar-vergadering 10 december 2018We beginnen iets vroeger en nemen afscheid van leden en Zorgbelang. Uitnodiging volgt.
b. Vergaderrooster 2019 is rondgestuurd. Locaties volgen.
b) Eindejaar-gesprekken met alle leden. December/Nancy plant dit.
4. Terugblik verslag 17 september en de ze vaststellen.
Vastgesteld.
5. Inspreken toehoorders
Mevr. Van der Kamp brengt het onderwerp de Living Lap onder de aanbracht:
Dalfsen is de eerste plattelandsgemeente waar het Living Lab uitgevoerd wordt. Het Living Lab is
een samenwerkingsvorm tussen Hogeschool Windesheim (opleiding Toegepaste Gerontologie –
de opleiding die zich bezighoudt met vergrijzingsvraagstukken), de Gemeente Dalfsen en Saam
Welzijn. In de eerste fase vormen studenten koppels met jonge en ouderen senioren om samen
te ontdekken wat Goed Leven is in een specifieke omgeving.
Daarna wordt er een droombeeld bedacht van de ideale toekomst. Dit is een opstap naar het
vernieuwen van leeftijdsvriendelijke producten of diensten. Vervolgens gaan de Living lab-teams
op zoek naar nieuwe teamleden met wie ze samen een product of dienst gaan maken.
Als het product klaar is voor gebruik zorgen de Living Lab teams dat het product of de dienst
gebruikt kan worden en bijdraagt aan Goed Leven.
6. Thema’s komende periode?
a) Per werkgroep:
 WMO
Nancy probeert Celeste van Brandhof te benaderen voor een presentatie op 12
november over haar afstudeeronderzoek inclusieve samenleving”
 Jeugd
Thema jeugdpreventie (en kostenbeheersing) begin 2019 op agenda gemeente.
Rienk Janssen houdt op 14 Januari een presentatie over dit thema.
 Participatie
Beleid armoede en schuldhulpverlening per 1 november op agenda gemeente.
De brievenactie was erg succesvol. Om een goed advies mee te geven is om uitstel
gevraagd. Er zijn nog vragen over het beleid. Voor 12 november is Rick Bolhuis
uitgenodigd.

b) Geagendeerd door de gemeente Dalfsen:
 Plan van aanpak rondom het thema ‘Welzijn, wonen en zorg’ in november 2018
Komt op de agenda voor 12 november.
 Kadernota sport en bewegen (datum?) Deze laten we toekomen.
 Thema inclusieve samenleving komt op de agenda 12 november
c) Geagendeerd vanuit de samenleving/inwoners:
 Thema ouderen (en hun welbevinden)
Janny Hop en Yvonne organiseren een huiskamerbijeenkomst voor ouderen.
Mevrouw van der Kamp wordt meegenomen in ideeën en uitwerking.
7. Overige informatie uit de drie Werkgroepen
a. WMO
- Verslag met de MZ-werkgroepen volgt nog.
- Bijeenkomst GGZ is geweest. Verslag volgt. Sandra komt hierop terug.
- Yvonne en Diny zijn bij de inkooptafel Wmo geweest.
We blijven dit scherp volgen. 5 maart 2019 is er een volgende bijeenkomst.
- Dag van de Mantelzorg. Er gaan een aantal leden naar toe om voelsprieten uit te zetten.
b. Werkgroep Jeugd
- Bezoeken 2 scholen begin november.
- Organiseert een avond met ouders, moet nog worden vormgegeven.
c. Werkgroep Participatie
- Procedure werving lid voor vacature Participatie en Jeugd per 1 januari 2018
- Er komt een vervolgafspraak met Deelpakket van de kerk in Dalfsen
- Uitnodiging Rick Bolhuis- lezing Nadja Jingemann over schuldhulpverlening. (3 leden)
- Huiskamerbijeenkomst uitgesteld.
d. Nancy
- Vaste werkdagen maan-woe-vrijdagochtend
- Graag in mailtjes duidelijker aangeven wat je met de mail en of bijlage wilt.
8. Pr en sociale media
- Column van Bernhard plaatsen Naar de gemeente sturen (Nancy)
- Website (foto’s herzien en update nieuwe leden) (Nancy)
- Posten berichtjes en foto’s op FB en Twitter en website (Allen)
9. Sluiting
Hartelijk bedankt!

Data volgende vergaderingen
Maandag 12 november 2018 De Mozaïek in Lemelerveld Kroonplein 58, 8151 AZ Lemelerveld
Maandag 10 december 2018 Komt nog een uitnodiging voor.

