Verslag Participatieraad Dalfsen 2 juli 2018 om 19.30 uur
Agrarische kinder- en zorgopvang De Kleine Kornuiten Hofmanssteeg 7, 7722 S.C Dalfsen
1. Opening
 Bernhard Jonker opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Bernhard neemt vanavond het voorzitterschap over van Xanter i.v.m. zijn vakantie.
 Aangezien we te gast zijn bij kinder- en zorgopvang de kleine kornuiten zijn ook de
eigenaren, enkele ouders en medewerkers aanwezig.
 Gerard van Weerd (vluchtelingenwerk) en Mohammed willen gebruik maken van het
inspreekrecht zie punt 5.
 Op deze avond zijn Greet van de Kamp en Jan Oost aanwezig als toehoorder.
2. Mededelingen & vaststellen agenda
 Ariana heeft het cliënt ervaringsonderzoek jeugd ontvangen en mailt dit naar alle leden.
 Het rapport over info pleinen bespreken we de volgende vergadering.
 De agenda is vastgesteld.
3. In gesprek met ‘De kleine Kornuiten’ zie bijlage 1.A
4. Vaststellen verslag vorige vergadering (hoofdlijnen)
 Henk S merkt op dat er o.a. voor de doelgroep ouderen in Dalfsen weinig ruimte is om
kleiner te gaan wonen. In de mini-conferentie kwam dit onderwerp ook aan bod. N.a.v. de
mini- conferentie wordt een werkgroep samengesteld waar de Participatieraad ook bij
betrokken is. Het is belangrijk dat er naar de inwoners geluisterd wordt en dat dit
meegenomen wordt in de woonvisie. Dit punt komt de volgende vergadering terug op de
agenda.
 Het verslag is vastgesteld.
5. Inspreken toehoorders
Gerard van Weerd (vluchtelingenwerk) en Mohammed (statushouder) maken gebruik van het
inspreekrecht over de nieuwe kind regeling van de gemeente Dalfsen.
Deze regeling is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Veel statushouders vallen in deze
categorie. Volgens de statushouders voldeed de oude regeling aan het doel maar de nieuwe
niet.
Gerard vraagt of de adviesraad heeft meegedacht over de invulling van de kind regeling.
A. De leden geven aan hierover te hebben meegedacht. Van de oude regeling werd vaak
misbruik gemaakt omdat het geld werd besteed aan ander zaken dan aan de kinderen. Volgens
de statushouders worden zij door de nieuwe regeling verplicht om in veel gevallen bij de lokale
vaak duurdere winkels de aankopen te doen. Zij denken goedkoper uit te zijn in andere winkels
wanneer zonder bijdrage vanuit de webshop ergens anders vergelijkbare spullen gekocht
kunnen worden.
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V. Pleiten jullie voor het afschaffen van de nieuwe regeling?
A. We willen graag de oude regeling weer terug of een aanpassing van de nieuwe regeling
waarbij je gebruik kan maken van grotere winkelketens.
Mohammed heeft een brief/petitie opgesteld waarmee hij aandacht vraagt voor dit onderwerp.
Het is de bedoeling dat deze brief door meer statushouders ondertekend wordt en aangeboden
wordt aan de gemeenteraad.
De participatieraad geeft de signalen door aan de gemeente.
6. Terugkoppeling van gesprek Nancy en Xanter met de gemeente over nieuwe vorm van
secretariaat Participatieraad.
Nancy en Xanter hebben een positief gesprek gehad met Jan Derksen en Hans Berends van de
gemeente Dalfsen. Beiden staan positief tegenover de nieuwe vorm van secretariaat van de
Participatieraad. Komende maand komt er waarschijnlijk meer duidelijkheid over deze functie.
7. Voortgang werkplan
Geen bijzonderheden.
8. Integrale thema’s
 Preventie n.a.v. nota Dichterbij de kern. Een aantal leden van de Participatieraad hebben
gesproken met Nathalie Verbeek over de nota Dichterbij de kern. De Participatieraad heeft
“preventie” als centraal thema gekozen. De gemeente Dalfsen is daar heel positief over.
Rienk Janssens van de VNG heeft een prikkelend essay geschreven over preventie. Anja
nodigt hem uit om in het najaar te komen spreken over dit thema.
 De huiskamerbijeenkomst in Lemelerveld is positief verlopen. Felicé heeft hiervan een
verslag geschreven. Na de zomervakantie organiseert Jenny met ondersteuning van Janny in
Nieuwleusen een huiskamerbijeenkomst. Dit komt de volgende keer terug op de agenda.
9. Uit de drie Werkgroepen
a. Werkgroep WMO
De gemeente Dalfsen scoort goed op cliëntervaringsonderzoek Wmo. De inwoners die hulp
ontvangen doen mee aan het onderzoek. De Participatieraad is van mening dat ook andere
inwoners geraadpleegd moeten worden zoals, de inwoners die afgewezen zijn.
b. Werkgroep Jeugd
 De scholenronde is uitgezet bij O.S Cazemier school in Nieuwleusen. De medewerkers
zijn erg druk en daarom is gekozen om een tweede spoor uit te zetten naar CBS de
Spiegel in Dalfsen. Dit wordt verder opgepakt na de zomervakantie.
 In de werkgroepvergadering is er gesproken over de halfjaar rapportage Sociaal Domein.
Bij de jeugd kwamen geen bijzonderheden naar voren. De jeugdzorg neemt wel toe.
Vanuit de gemeente wordt hier onderzoek naar gedaan. Positief is dat er een landelijk
pleidooi is geweest over het verschuiven van de leeftijdsgrens van pleegzorg. Deze
wordt wellicht opgeschoven naar 21 jaar. Dit is al bestuurlijk vastgesteld maar moet nog
in het college behandeld worden.
 Over het cliëntervaringsonderzoek Jeugd valt niet veel te zeggen. De respons Is heel
laag. Wat er wel uitkomt is dat de ouders voorzichtig positiever worden. Ouders weten
beter de weg te vinden en worden beter geholpen.
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In juli komt er een verkennend gesprek met Jackeline Mekkes. Zij is Programma
manager participatie van de bibliotheek in Dalfsen. Ze wil graag in gesprek met de
werkgroep rondom het thema armoede. Ariana is voornemens om hierover in gesprek
te gaan om tevens ook het thema jeugd te bespreken.

c. Werkgroep Participatie
 De werkgroep heeft een overleg gehad met drie statushouders waaronder Ghassan. Zij
geven o.a. aan dat het werk wat ze nu doen niet goed aansluit bij hun opleiding en / of
achtergrond. Zij zouden graag zien dat er werk wordt gezocht dat aansluit bij hun
opleiding. Ook geven zij aan dat ze graag meer uren taalles willen. Nu is de taalles vooral
gericht op analfabeten maar voor mensen die geen analfabeet zijn en beter de taal
willen leren beheersen zijn er geen mogelijkheden.
 Op 18 juni is akkoord gegeven op de kadernota privacy en preventie.
 De werkgroep is op werkbezoeken geweest bij road2work en de bierbrouwerij. De
werkgroep heeft een goed beeld gekregen van deze werkvoorzieningen. De mensen die
daar werken zijn erg tevreden. Wat opvalt is dat beiden het signaal doorgeven dat de
gemeente aangeeft in het bestand geen geschikte kandidaten meer te hebben terwijl er
nog genoeg werkgelegenheid is. Het idee ontstaat dat de gemeente te hoge criteria
handhaaft waaraan de mensen moeten voldoen.
 Vervolgbezoek bij de Wezo en Larcom: Bij Larcom en Wezo zijn in 2015 eerste
kennismakingsbezoeken gehouden. Er zijn geen verslagen van gemaakt. Binnenkort zal
er opnieuw een bezoek gebracht worden aan Wezo en Larcom.
 Deelnemers deelpakketen: Na de zomervakantie gaat de werkgroep in gesprek met
deelnemers van deelpakket.
 Bart heeft contact gezocht met ‘Joris bezorgd.’ Dit komt de volgende keer terug op de
agenda.
 Verder gaat de werkgroep na de vakantie aan de slag met het Armoedebeleid,
Schuldhulpverlening en afstand tot de arbeidsmarkt.
Gevraagd word hierover mee te denken zodat de werkgroep tot een goed advies kan
komen.
10. Pr en sociale mediavervolg.
Bernhard heeft een column geschreven deze wordt binnenkort gepubliceerd in de
kernpunten.
11. Ingekomen post
De ingekomen post wordt ter kennisgeving aangenomen.
12. Rondvraag
- Janny Hop gaat naar Proeftuin de Ruwaard in Oss. Janny doet daar de volgende vergadering
verslag van.
- Marlies heeft besloten deel te nemen aan de werkgroep participatie. Ze zal nog officieel bij
de gemeente aangemeld moeten worden. Dit wordt opgepakt door Nancy en Anne-Wil in
samenspraak met Xanter.
13. Sluiting
Bernhard sluit de vergadering en wenst allen wel thuis.
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