Verslag Participatieraad Dalfsen 9 april 2018 om 19.30 uur
Het ‘Kruispunt’, Brethouwerstraat 19, 7721 XM Dalfsen

1. Opening
Xanter opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Mededelingen & vaststellen agenda
• Terugblik studiedag: De studiedag was leerzaam, motiverend, en interessant. Het was goed
om dit in samenwerking met medewerkers van de gemeente te doen. Het verhaal van Eelke
Blokker was inspirerend. De gemeente is zeker van goede wil om te veranderen maar
hebben wel te maken met veel regels. De Participatieraad zou dit graag anders zien.
• Gesprekken met 4 kandidaten voor secretariële ondersteuning: De Participatieraad wil graag
een baan creëren voor iemand uit Dalfsen met afstand tot de arbeidsmarkt die de functie
van secretarieel ondersteuner op zich neemt. Op dit moment neemt Zorgbelang Overijssel
deze taak op zich maar dit loopt af per 31-12-2018. Op dit moment zijn er 4 uur per week
beschikbaar voor de ondersteuner maar de Participatieraad wil graag een baan creëren van
zo’n 16 tot 20 uur zodat de vrijwilligers ontlast worden bij hun taken. Er zijn nog wel een
aantal zaken die geregeld moeten worden. De Participatieraad is geen rechtspersoon en kan
dus geen mensen aannemen. De nieuwe ondersteuner zou bijvoorbeeld in dienst kunnen
komen bij de gemeente. Xanter voert gesprekken met de gemeente over de
uitvoeringszaken zoals het aantal uren en de functieomschrijving.
• Nancy Satter heeft aangegeven interesse te hebben in de functie als secretarieel
ondersteuner en stelt zichzelf kort voor aan de raad. Zij zal langzaam aan taken van AnneWil overnemen. Tot de zomer zal ze kennis maken en de werkgroepen, vergaderingen en
andere bijeenkomsten bijwonen. Dan is er waarschijnlijk ook meer bekend over het
urenaantal en de functieomschrijving. Na de zomer zal Nancy taken overnemen zodat ze
vanaf 1-1-2019 de taak als secretarieel ondersteuner op zich kan nemen.
• Yvonne van Haastrecht wordt lid van de Participatieraad. Ze zal deel nemen aan de
werkgroep Wmo. Xanter regelt de officiële toelating tot de raad.
3. Afscheid Ghassan
Xanter bedankt Ghassan voor zijn inzet. Zijn werk bij de Participatieraad heeft er toe bijgedragen
dat hij nu werkzaam is als bruggenbouwer voor de gemeente. We spreken af dat hij de
Participatieraad 1 a 2 keer per jaar verslag doet van zijn werk.
Ghassan bedankt de leden voor alles. Hij geeft aan dat hij veel geleerd heeft en houdt contact.
4. Vaststellen verslag vorige vergaderingen (hoofdlijnen)
Het verslag wordt vastgesteld.
5. Inspreken toehoorders
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht.
6. Voortgang werkplan
Het werkplan wordt de volgende vergadering besproken.
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7. Integrale thema’s
• Formele reactie beleidskader peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie.
De reactie is goed opgesteld maar mag iets zakelijker. Niet al te vaak we zijn blij met, en vinden
het fijn dat… als dit er één keer in staat is dat voldoende. Anne-Wil verstuurt de brief.
• Kadernota ‘Dichter bij de kern’: welke rol pakt de Participatieraad hierin op? Xanter, Anja en
Ariana pakken dit op. Het komt de volgende keer terug op de agenda.
• Vervolg: VN verdragVN-verdrag en inclusie: Door een stagiair wordt onderzoek gedaan. De
Participatieraad is benieuwd naar de aanbevelingen. Sandra heeft 18 april een gesprek met de
stagiair. We willen graag een terugkoppeling met de aanbevelingen ontvangen. Namens de
gemeente is Ilse Veerbeek verantwoordelijk voor dit onderwerp.
• Huiskamerbijeenkomst Lemelerveld: Diny en Margot pakken dit op. Het komt de volgende keer
terug op de agenda. Het is de bedoeling dat van elke bijeenkomst een verslag wordt gemaakt
zodat inzichtelijk is wat er speelt en of dit voor alle kernen gelijk is zodat hierover advies
uitgebracht kan worden naar de gemeente.
8. Kort verslag uit de drie Werkgroepen
• Werkgroep Participatie: Bijlage 3 wordt toegelicht. De volgende werkgroep vergadering
nodigt de werkgroep Ghassan uit zodat hij kan vertellen over zijn ervaringen rondom
statushouders.
• Werkgroep Wmo: 25 april heeft de werkgroep een overleg met Ilse Veerbeek en Maureen
Bijkerk. Dan bespreken zij alle signalen die het afgelopen jaar zijn binnengekomen. De
werkgroep schrijft dus geen officieel advies maar er komt wel een verslag van dit gesprek.
• Werkgroep Jeugd: De werkgroep gaat basisscholen bezoeken. Er is een brief geschreven en
Anne-Wil zal deze versturen. Nancy heeft netwerken en hoort signalen rondom de
doelgroep jeugd en wil graag wat betekenen voor de werkgroep jeugd.
9. PR en sociale media
Anne-Wil schrijft een stukje over het gesprek met Deelpakket. Bernhard stuurt dit door naar de
vrijwilligers van Deelpakket. Anne-Wil plaatst het op de website en sociale media van de
Participatieraad.
10. Ingekomen post
De ingekomen post wordt ter kennisgeving aangenomen.
11. Rondvraag
• Bart: Er zijn diverse mensen waarvan het zittingstermijn eind dit jaar afloopt. We moeten tijdig
op zoek naar vervanging. De volgende vergadering bespreken we het rooster van aftreden en
bekijken wie eventueel nog een jaar langer lid wil blijven. Daarnaast bespreken we hoe we
nieuwe leden gaan werven.
• Bernhard: De volgende vergadering gaan we naar Landjuweel de Hoeven. De werkgroep Wmo is
al in gesprek geweest met zorgboeren. Is er deze avond een toevoeging? Antwoord: we zullen
voorafgaand aan deze vergadering met een afvaardiging van de Participatieraad, met 2 a 3
cliënten in gesprek gaan.
12. Sluiting
Xanter sluit de vergadering en wenst allen wel thuis.
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