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Verslag Participatieraad Dalfsen 18 december 2017  
 

1. Opening  

Xanter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. In het bijzonder de twee nieuwe 

belangstellenden die zich oriënteren op een mogelijk lidmaatschap van onze raad .  

2. Mededelingen & vaststellen agenda 

 Proces/procedure nieuwe secretariële ondersteuner Participatieraad Dalfsen: Xanter en 
Anne-Wil hebben een gesprek gevoerd met iemand uit het participatiebestand 
aangezien de Participatieraad graag een werkplek wil creëren voor iemand uit het 
participatiebestand. De persoon met wie we gesproken hebben zag van deze functie af.   

 Xanter heeft al met een groot deel van de leden jaargesprekken gevoerd. Er is vooral 
gekeken naar de toekomst van de Participatieraad. De structuur van de Participatieraad 
geeft houvast maar de leden willen in 2018 kijken op welke manier we voldoende 
structuur kunnen inbouwen, minder vergaderen en meer met inwoners in gesprek gaan.  

 Een paar punten uit het verslag van 20 november 2018 (verslag wordt vastgesteld) 
- 17 maart studiedag: De samenwerking met de gemeente en inhoudelijke thema’s 

zullen tijdens deze dag aan de orde komen. In januari zal er een voorstel komen 
voor de studiedag.  

- Huiskamerbijeenkomst: Het is gelukt om diverse doelgroepen bij elkaar te brengen. 
Met zes personen zijn Margot en Janny in gesprek geweest. Hiervan is een verslag 
rondgestuurd. Op 24 januari wordt eenzelfde bijeenkomst in Hoonhorst gehouden. 
Elke maand zullen we een dergelijke bijeenkomst organiseren. De aanwezigen 
vanuit de Participatieraad zullen elkaar afwisselen. De uitkomsten van de 
huiskamerbijeenkomsten worden naast elkaar gelegd en dit gebruiken we om 
gevraagd en ongevraagd advies te geven.  

- Xanter heeft in december een column geschreven en maakt ook in januari een 
column.   
 

3. Inspreken toehoorders . Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht.  
 

4. Adviezen  
We hebben 11 adviezen uitgebracht dit jaar. Deze staan in de Dropbox onder het mapje 
‘Archief’ en zijn ook op onze website te vinden.  

a) Brief gemeente op inspraakreactie “0 tot 18, iedereen doet mee” van 7-12-2017: We 
kunnen ons vinden in de reactie van de adviesraad. Het hele verloop rondom dit advies 
ervaart de Participatieraad erg positief. We zijn in het voortraject meegenomen. We 
werden zeer serieus genomen en met onze inbreng werd echt wat gedaan. Het was een 
fijne samenwerking. Daarvoor willen we de gemeente bedanken. Anne-Wil schrijft een 
officiële reactie.  

b) De Participatieraad is blij met de reactie op het advies ‘Dichter bij de kern’: een advies 
over de veranderingen (transformatie) binnen de gemeente betreffende het sociaal 
domein. Advies Dichter bij de Kern + reactie Gemeente (zie bijlage mail d.d. 11-12-2017)  

c) Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018 een advies dat 
jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning combineert. Eén van de onderwerpen 
is de mantelzorgwaardering.  Advies verordening Wmo en jeugd (mondelinge toelichting 
op reactie Raadscommissie 4-12-2017) er was verdeeldheid in de gemeenteraad over de 

https://participatieraaddalfsen.nl/wp-content/uploads/2017/03/19.-Advies-Dichter-bij-de-Kern.pdf
https://participatieraaddalfsen.nl/wp-content/uploads/2017/03/20.-november-2017-Advies-verordening-Wmo-en-jeugd.pdf
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mantelzorgwaardering. De Participatieraad pleit voor jaarlijks € 120 euro i.p.v. de € 100 
euro die nu begroot is. Dit wordt vanavond behandeld in de gemeenteraad.   

d) Jaarlijks stelt de Participatieraad een werkplan op. Dit koppelen we aan de Lange 
termijnagenda van de gemeente. Xanter neemt de lange Termijnplanning van de 
gemeente door. Per onderwerp zal Xanter de namen van de beleidsmedewerkers die bij 
de onderwerpen horen vermelden. Xanter en Gerry gaan a.s. vrijdag met de gemeente 
in gesprek. Zij bespreken dan o.a. het vrijwilligersbeleid,  rapportages van de gemeente 
die we tot nu toe weinig ontvangen, bibliotheek, inkoopstrategie specialistische 
jeugdzorg, vervoer, overgang jeugd 18- 18+, samenwerking met de gemeente en het op 
tijd ontvangen en mee kunnen denken over beleidsstukken.   

e) De Participatieraad heeft een advies geschreven over het beleidskader waarin de 
uitvoeringsafspraken voor Peuteropvang & Voor- en Vroegschoolse 
Educatie zijn uitgewerkt. Klik op Advies om dit advies te openen.  

 
5. Uit de drie werkgroepen: 

a. Werkgroep WMO 

 Focusgroep Ouderen (Margriet Zandink van SAAM Welzijn): In januari vindt dit gesprek 
plaats.  

 Félice licht het verslag van de werkgroep Wmo toe. Dit verslag is bijgevoegd.  

 Er heeft een gesprek plaatsgevonden met het vrijwilligerspunt. Vrijwilligers raken 
uitgeput werd daar aangegeven. De taken van vrijwilligers worden steeds zwaarder en 
de scheiding tussen beroepswerk en vrijwilligerswerk wordt steeds vager.  

 Het advies van de Participatieraad over de waardering d.m.v. vrijwilligersavond per kern 
is niet aangekomen bij het vrijwilligerspunt. Er lijkt weinig mee te zijn gedaan.  

 Landelijk zijn er grote zorgen rondom het keukentafelgesprek: In Dalfsen zijn er vooral 
positieve geluiden over het keukentafelgesprek. Soms is het vervolg wel als negatief 
ervaren. De communicatie of uitvoering laat dan te wensen over.  

b. Werkgroep Jeugd  

 Het idee over lokale netwerk bijeenkomsten onderwijs & belangenbehartiging 
bespreken we in 2018.   

c. Werkgroep Participatie 

 De onderwerpen die van toepassing waren zijn al besproken tijdens de vergadering.  
 

6. Mondelinge toelichting uit overleg Xanter, Bernhard, Boudien en Ariana (voorzitters van de 
werkgroepen) Aan bod is gekomen o.a.: 

 Het jaargesprek over het functioneren van de voorzitter staat gepland op 9 januari 2018. 
Ariana, Bernhard en Boudien zullen dit gesprek met Xanter voeren. Daarna zal Xanter 
met de uitkomsten van dit jaargesprek in gesprek gaan met de gemeente.  

 Xanter maakt n.a.v. de jaargesprekken een voorstel over onze eigen agenda en de 
transformatie van de Participatieraad. Dit zal in januari in de vergadering besproken 
worden.   

 De leden willen meer inzicht in het uiteindelijke resultaat van de adviezen. Xanter en 
Gerry zullen dit met Evelien bespreken.  

 Werving nieuwe leden: Er zijn 2 belangstellenden. De leden wordt verzocht om blijvend 
in hun netwerk te kijken naar nieuwe leden.   

 Het afscheid van Inge Batterink als lid van de Participatieraad zal op 22 januari 2018 
plaatsvinden.  

https://participatieraaddalfsen.nl/wp-content/uploads/2017/03/21.-december-2017-Advies-Beleidskader-peuteropvang-en-VVE.pdf
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 De binding met de OmbudsCommissie zal dan minder worden. Er moet blijvend 
aandacht gevraagd worden voor de bejegening en communicatie. Daarnaast is het 
beleid rondom beschermd wonen een onderwerp waar de Participatieraad aandacht 
aan kan besteden.  

 
7. Inhoudelijke en secretariële ondersteuning van Zorgbelang in de toekomst voor lokale maar 

ook regionale thema’s (toelichting op overleg Gerry, Anne Wil en Xanter) 
Het formele contract met Zorgbelang loopt af eind 2018. In de zomer neemt de Participatieraad 
een besluit om het contract te verlengen of niet.  Naast de inhoudelijke en secretariële 
ondersteuning neemt Zorgbelang ook alle andere verantwoordelijkheden op zich zoals de 
financiën. Indien besloten wordt om het contract met Zorgbelang niet te verlengen zal 
nagedacht moeten worden op welke wijze de verantwoordelijkheden geborgd kunnen worden.  
 

8. PR en sociale media 
a) Bernhard bekijkt hoeveel bezoekers de website van de Participatieraad heeft. De website is 

prettig leesbaar en het smoelenboek wordt door inwoners gewaardeerd.   
b) Meet & Greet Zwolle. Vorig jaar had de Participatieraad Zwolle veel budget over. Dit wilden 

ze besteden aan een leuk project. Men besloot dat men meer contact wou met de 
achterban. Er is een plan geschreven en de Participatieraad is toen onder leiding van een 
betaalde kracht in gesprek gegaan met heel veel partijen waaronder cliëntenraden, 
patiëntenorganisaties, belangenorganisaties etc. Niet met de professionals maar juist met 
de cliënten en patiënten. Vervolgens is er een Meet & Greet georganiseerd. Raden 
ontdekten dat men op diverse terreinen raakvlakken heeft. Het werd erg gewaardeerd en 
volgend jaar vindt een vervolg plaats.  De Participatieraad Dalfsen heeft dit jaar ook budget 
over. In januari zal een opzet gemaakt worden voor een dergelijk project. Daarnaast kunnen 
ook andere voorstellen aan de orde komen.  

c) Terugblik bijeenkomst ‘Gelijk is gelijk’ van 29 november n.a.v. VN verdrag/inclusie: 
Xanter is naar een bijeenkomst geweest in Utrecht over VN verdrag en inclusie. Ondanks dat 
de intenties positief zijn worden nog veel mensen buitengesloten. Het is belangrijk dat de 
Participatieraad bekijkt wat de gemeente Dalfsen doet met dit verdrag.   
Provinciaal is er ook een bijeenkomst georganiseerd. Vanwege de sneeuw ging dit niet 

door.  Vanuit de gemeente Dalfsen was daar ook belangstelling voor. 23 januari zal deze 
bijeenkomst alsnog plaatsvinden.  

 
9. Ingekomen en uitgaande post. Deze wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 
10. Rondvraag 

 Anne-Wil heeft vakantie van 20 december tot 7 januari. Bij vragen kan contact 
opgenomen worden met het secretariaat van Zorgbelang. 

 Henk Schipper heeft een individuele vraag van een inwoner ontvangen. De vraag is 
beantwoord en zal teruggekoppeld worden naar de vrager.   

 Bernhard: er is niets gedaan met het advies van de Participatieraad over de 
vrijwilligerswaardering. Xanter en Gerry bespreken dit met Evelien.   

 
11. Sluiting  

Xanter sluit de vergadering en we sluiten af met een hapje en drankje.  
 


