
1 
 

Verslag  Participatieraad Dalfsen 22 januari 2018 om 19.30 uur  

 
1. Opening en vaststellen agenda  
Xanter opent de vergadering en heet allen welkom. In het bijzonder de leden van de cliëntenraad en 
de directrice van Rosengaerde.  
 
2. In gesprek met de cliëntenraad van Rosengaerde Dalfsen  
Zie bijlage 3.  
 
3. Mededelingen  
- Anja Sluis en Jenny Harink hebben aangegeven lid te willen worden van de Participatieraad.  
- Bart neemt de voorzitterstaak van de werkgroep Participatie, over van Boudien.  
 
4. Inspreken toehoorders  
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht.  
 
5. Jaarverslag 2017 + werkplan 2018 in conceptversie  
Eind januari bespreekt Xanter het jaarverslag met de gemeente. Vervolgens plaatsen we het 
jaarverslag in een makkelijk leesbare versie op de website. Zodra de gemeente het jaarverslag heeft 
goedgekeurd past Anne-Wil het aan.  
 
De subsidie van de Participatieraad is in 2017 niet volledig gebruikt. Het is een tweejarige subsidie 
dus het budget van 2017 wordt overgeheveld naar 2018.   
 
De Participatieraad gaat zich in 2018 focussen op de thema’s wonen, jeugd en werk. De subsidie en 
het overgebleven budget zal o.a. ingezet worden voor ondersteuning bij deze taken.  
Er wordt bij deze thema’s  rekening gehouden met informatieverstrekking, preventie en 
noaberschap. Doorlopend wil men graag meer in gesprek met inwoners. 
 
6. Bijlage de interviews met leden (eigen versie Participatieraad)  
De leden brengen tijdens de vergadering in kaart waarop zij willen inzetten in 2018 en kijken waar 
hun talenten liggen. Xanter, Bernhard, Bart en Ariana vatten dit samen en kijken hoe dit in de praktijk 
uitgevoerd kan worden. De volgende vergadering bespreken we dit.   
 
7. Toelichting en voortgang studiedag 17 maart 2018  
Xanter plant een nieuwe afspraak met de gemeente over de invulling van de studiedag. De studiedag 
wordt gehouden op 17 maart. ’s Ochtends spreken we over de effectieve samenwerking met de 
gemeente. ’s Middags gaan we aan de slag met inhoudelijke casuïstiek. Een voorbeeld daarvan kan 
de uitvoering van keukentafelgesprekken zijn. Het keukentafelgesprek verloopt goed maar er zijn 
signalen dat de verslaglegging en de uitvoering minder goed verlopen.  
 
8. Lopende en komende adviestrajecten  

De Participatieraad wacht op een formele reactie van de gemeente omtrent het advies ‘Dichter bij de 
kern’ en op het advies over het beleidskader waarin de uitvoeringsafspraken voor Peuteropvang & 
Voor- en Vroegschoolse Educatie zijn uitgewerkt. 

 
9. Uit de drie Werkgroepen/themagroepen  
 
a. Werkgroep WMO  
- De Participatieraad wil vaker signalen en informatie digitaal bij inwoners ophalen en vervolgens een 
advies schrijven.   
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- De overige punten staan vermeld in het verslag van de werkgroep (zie bijlage.)   
 
b. Werkgroep Jeugd  
- In 2018 wil de Participatieraad een onderwijs en jeugdcampagne organiseren.  
- De werkgroep is door de GGD gevraagd om mee te denken over de jeugdgezondheidszorg en sluit 
aan bij een gespreksgroep.  
 
c. Werkgroep Participatie  
De werkgroep heeft een actieplan gemaakt waarin actiepunten staan omschreven wie wat gaat doen 
en wanneer.  
Belangrijke punten die op dat lijstje staan zijn:  
- communicatie gemeente-werkgroep (mail Anneke Dollen)  
- gesprek loopbaanbeleiders en consulenten 
- vergaderschema  
- minimabeleid  
- integratie statushouders  
- voortgang Stichting Dalfsen Werkt  
- bezoek kledingbank Nieuwleusen  
- discussie over het basisinkomen  

 
10. PR en sociale media  

a) Xanter schrijft een column.  

b) Bernhard vermeldt de volgende vergadering het aantal bezoekers van de website.  

 
11. Ingekomen en uitgaande post  

De ingekomen en uitgaande post wordt besproken. Diny vraagt of de bijeenkomst van de 
Participatieraad voor gemeenteraadsleden op 7 maart qua datum handig gepland is. Wellicht 
spreken we dan niet met de nieuwe raadsleden. Indien we de nieuwe raadsleden niet spreken 
kunnen we eenzelfde soort bijeenkomst later in het jaar opnieuw organiseren.  

 
12. Vaststellen verslag vorige vergadering (hoofdlijnen) 
Het verslag wordt vastgesteld. Diny vraagt aan Xanter en Gerry of het advies over vrijwilligers is 
besproken met Evelien. Dit is gebeurd en Evelien herkent de adviespunten. De Participatieraad vindt 
dat de gemeente onvoldoende inhoudelijke argumenten heeft gegeven en het advies naast zich 
heeft neergelegd. We besluiten om het advies opnieuw naar de gemeente te sturen. Gerry bekijkt 
het advies en vult het waar nodig aan. Vervolgens verzendt Anne-Wil de brief naar de gemeente.  
 
Er wordt gevraagd of er ook een termijn is waarop de gemeente moet reageren op de adviezen van 
de Participatieraad. Dit is er wel maar wordt soms niet nageleefd. Tijdens de studiedag zal dit worden 
besproken.  
 
13. Rondvraag  
Janny: Het Zorgcafé heeft geen inloopcafé meer. Wel wordt er 22 februari nog een bijeenkomst 
georganiseerd. Er zijn zorgen over de continuïteit van Het Zorgcafé. Een deel van de taken van Het 
Zorgcafé wordt overgenomen door SAAM Welzijn.  
 
Jenny: De Participatieraad Ommen houdt een bijeenkomst over armoede. Iedereen die dat wil kan 
hier naar toe.   
 
14. Afscheid Inge Batterink  
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Inge bedankt iedereen voor de goede samenwerking. Ze zal  waar nodig contact blijven houden over 
onderwerpen uit de Ombudscommissie. Xanter bedankt Inge voor haar inzet, inhoudelijke inbreng, 
kennis en betrokkenheid.  
 
15. Sluiting  
Xanter sluit de vergadering en wenst allen wel thuis.  

 

 


