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Datum: Dalfsen, 18 oktober 2017
Betreft: Advies plan: 0-18 iedereen doet mee (een nieuwe integrale regeling voor
kinderen en jongeren in de gemeente Dalfsen tussen 2018 en 2021)

Geacht college,
De Participatieraad Dalfsen heeft het plan “0-18 Iedereen doet mee!” met belangstelling gelezen en
komt tot de conclusie dat veel van haar eerder genoemde aandachtspunten zijn meegenomen.
Het is een mooi ambitieus plan waar de Participatieraad blij mee is.
Wij hebben als Participatieraad nog wel enkele vragen en toevoegingen, die we u graag mee willen
geven. Hieronder worden deze puntsgewijs benoemd.
 Er is nog onvoldoende bekend wie in Dalfsen ‘arm’ is en gebruik zou kunnen maken van deze
regeling. Zorg daarom dat dit beter in beeld gebracht wordt.
 De Participatieraad adviseert vooral verwijzers of netwerken rondom ‘arme gezinnen’, zoals
scholen, te betrekken in de uitvoering.
 Ook mensen die actief zijn in de samenleving zouden armoede signalen bloot kunnen leggen.
 Zorg ervoor dat regelingen bekend zijn bij alle inwoners en informeer ook verenigingen, kerken en
organisaties.
 De Participatieraad Dalfsen adviseert om ook gezinnen in armoede dit plan voor te leggen en de
consulenten bijvoorbeeld een ochtend in gesprek te laten gaan met enkele gezinnen die een
uitkering hebben.
 Maak de drempel bij het digitale platform 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.
 Inwoners die niet beschikken over digitale middelen kunnen hun aanvraag via de bibliotheek
indienen. Zorg ervoor dat mensen op verschillende plekken in de gemeente een digitale aanvraag
kunnen doen en daarbij zo nodig geholpen worden.
 Benoem een tijdsplan om een en ander te realiseren.
 Op pagina 5 onder het kopje “120% netto besteedbaar inkomen” wordt gesproken over “uitgaan
van netto besteedbaar inkomen”. De Participatieraad zou hier graag een concrete toelichting zien.
 Op pagina 7 staat een groene kolom waarin een aanvraag wordt geïllustreerd. De Participatieraad
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.
 Pagina 8, “Preventie 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.
Het plan is afgestemd binnen de gemeenten in het Vechtdal. Stem het plan ook af met de
gemeenten Raalte en Zwolle.
Eveneens op pagina 8 staat “Preventie basisscholen”. De Participatieraad adviseert om ook hier
de 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.
Op dezelfde pagina onder Jeugdsport –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.
De Participatieraad waardeert dat op pagina 10 al veel mooie initiatieven worden genoemd. We
vragen ons nog wel af hoe de gemeente andere, nieuwe initiatieven gaat stimuleren.
In het algemeen zouden we nog extra aandacht willen vragen voor de groep die het betreft. De
inbreng van de doelgroep, de kinderen, vinden wij niet terug.

De bovengenoemde punten moet u zien als een positieve aanvulling. Onze complimenten gaan uit
naar de beleidsmedewerkers, die een mooie uitgewerkte nota hebben gemaakt. We stellen vast dat
we in de totstandkoming daarvan serieus zijn meegenomen en vinden ook veel van onze suggesties
terug.
We blijven graag betrokken en ontvangen dan ook graag de voortgangsrapportage, om te volgen
wat het resultaat is van de door de gemeente uitgezette acties.

Met vriendelijke groet,

Xanter Wilhelm
Voorzitter Participatieraad Dalfsen

