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Xanter Wilhelm opent de vergadering en heet allen welkom. Hij begint met twee inspirerende
blogs over het sociaal domein en ligt vervolgens het doel van deze avond toe. Vanuit drie
thema’s, zullen we met elkaar in gesprek gaan. De drie thema’s zijn: wonen en zorg, jeugd, en
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Alle politieke partijen uit Dalfsen zijn aanwezig met uitzondering van de VVD en de LP.
Verwachtingen
Xanter vraagt naar de verwachtingen van de politieke partijen. Velen staan er blanco in. Men wil
graag inhoudelijk in gesprek over bovenstaande onderwerpen. Opvallend is dat de politieke
partijen veelal hetzelfde denken over bovenstaande thema’s. De gemeenteraad krijgt weinig
klachten over hoe de gemeente handelt. Ook de cliëntervaringsonderzoeken scoren goed. Toch
zijn er waarschijnlijk ook zaken die de gemeenteraad niet te horen krijgt. Daar zien zij ook een
rol weggelegd voor de Participatieraad. Het is belangrijk om als politieke partijen en de
Participatieraad samen te werken. We moeten weten wie welke rol oppakt en de inwoner
centraal stellen zodat we weten hoe de inwoner het beleid ervaart.
Jeugd
De jeugdzorg is een complex vraagstuk. Er is ontzettend veel veranderd de afgelopen jaren. In eerste
instantie is ingezet op continuïteit van zorg. Toch moet er ook een transformatie plaatsvinden. Het is
belangrijk om in te zetten op preventie en vroeg signalering, zodat kinderen eerder worden geholpen
en verergering van klachten wordt voorkomen. Daar zijn de politieke partijen het over eens. Want
ouders en kinderen zijn er bij gebaat dat er op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Zo
licht of zo zwaar als nodig is. Toch blijkt dit in de praktijk lastig te zijn. We hebben onvoldoende in
beeld om wie het gaat. Wanneer de gemeente niet weet om wie het gaat is het ook moeilijk om goed
beleid te maken.
Hoe zien de politieke partijen de rol van de Participatieraad?
Blijf als Participatieraad onafhankelijk en kritisch. Probeer een brug te slaan tussen de gemeente en
de inwoners. De politieke partijen willen dat de Participatieraad aan de voorkant van het beleid
meedenkt.
Afstand arbeidsmarkt
Er zijn in Dalfsen diverse werkgevers die iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen
nemen. Helaas blijkt dat het in de praktijk lastig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
in dienst te nemen. Dit heeft diverse redenen waaronder regelgeving en privacy. Hierin willen de
politieke partijen en de adviesraad samen optrekken om verandering tot stand te brengen. We
willen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt sneller aan een baan worden geholpen. We
zouden graag zien dat de gemeente buiten de gebaande paden treedt, maatwerk bied en meer lef
toont om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder te brengen bij werkgevers.
Hoe zien de politieke partijen de rol van de Participatieraad?
De adviesrol is hierin belangrijk. Daarnaast kan de Participatieraad ook experimenten aanjagen mits
de onafhankelijke rol van de Participatieraad behouden blijft.

De Participatieraad kan de mening of ideeën van inwoners ophalen, partijen bij elkaar brengen en
initiatieven aanjagen.

Wonen en zorg
De opgave op het gebied van wonen en zorg in het domein wonen staat centraal: het gaat om
diverse doelgroepen. Denk hierbij aan ouderen, mensen met een psychische beperking (Beschermd
Wonen) en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het is belangrijk dat er
voldoende informatie wordt gegeven. Het aanbod is vaak versnipperd. Sommige zaken worden
geregeld vanuit de Wmo en andere vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Dit
maakt het voor inwoners lastig om de juiste weg te vinden. Het is belangrijk om als gemeente
inzichtelijk te hebben wat inwoners nodig hebben op het gebied van wonen en zorg, duidelijke
informatie te bieden en voldoende aanbod te creëren voor nu en voor de toekomst. De zorg moet
dichtbij de mensen georganiseerd worden. Daarbij moet de gemeente de inwoners ondersteunen.
Eigen kracht houdt niet in ‘Red je maar alleen’. Eigen kracht is belangrijk en de gemeente moet
inwoners in hun kracht zetten en ondersteuning bieden.
Wat willen de politieke partijen de Participatieraad nog meegeven?
Men is erg positief over deze avond. Er zijn inhoudelijk veel onderwerpen aan bod gekomen. Het is
belangrijk om contact te houden. Ook zou het goed zijn een vervolgbijeenkomst te organiseren.
De politieke partijen willen er op toezien dat de adviezen van de Participatieraad een prominentere
rol krijgen. De adviezen van de adviesraad worden namelijk zeer gewaardeerd. De adviezen zijn
uitgebreid en inhoudelijk sterk.

Het is belangrijk om af te stemmen wie wat doet en wat we als politieke partijen en de
Participatieraad van elkaar verwachten. Beleid maken is één, maar we moeten met elkaar ook
inzichtelijk hebben hoe het beleid uitpakt in de praktijk en welk effect het heeft op mensen.
De Participatieraad wil graag de notitie ‘Dichtbij de kern’ zelf gaan invullen en als luis in de pels
dienen voor de gemeente. Zowel de politieke partijen als de Participatieraad hebben begrip voor de
situatie van de gemeente maar willen ook positief kritisch blijven om de zaken in het sociaal domein
(nog) beter te maken voor de inwoners van de gemeente Dalfsen.

