
 

Participatieraad Dalfsen 12 februari 2018 om 19.30 uur.  
Locatie: Baron van Dedemschool, Emmerweg 10 7722 LH Dalfsen. 

 
‘In gesprek met het onderwijs’ thema vergadering. 

 

 

1. Opening. Welkom aan onze nieuwe leden! 

 

2. In gesprek met een delegatie van de Baron van Dedemschool in Hoonhorst.  

 
3. Nabespreking als raad over het thema ‘in gesprek met het onderwijs’.  

 
 
Laatste kwartier van de vergadering staat op onze agenda een aantal praktische punten: 
 

N.a.v. de interviews met alle leden wat past bij ieders talent is één van de uitkomsten dat er 
behoefte is om dieper op thema’s en signalen (van inwoners en/of organisaties) in te gaan. Deze 
vergadering is daarvan een voorbeeld. Het jaar 2018 gaan we werkenderwijs ontdekken hoe we 
met de werkgroepen en de grote raad vorm kunnen geven aan onze ambities. Een afwisseling in 
de grote vergaderingen tussen thema’s (in gesprek op locaties!) en onze reguliere vergaderingen 
(verslag, informatie-uitwisseling en advisering naar gemeente). En iets meer toegroeien naar 
werkgroepen met eigen thema’s. En elk lid van de raad krijgt een kleine eigen taak/portefeuille 
passend bij je talent. In de werkgroepen zal dit worden uitgewerkt.  

 
4. Vaststellen verslag 22 januari 2018       Bijlagen 

5. Inbreng van toehoorders?  
 

6. Inventarisatie Participatieraad 2018 op thema en organisatie  Bijlage  
               

7. Advisering naar gemeente? 
a) reactie op het advies beleidskader peuteropvang en vve  
b) idee hoe we gaan meedoen met vervolg traject ‘dichter bij de kern’? 

 
8. Kort nieuws uit de werkgroepen? 

 
9. Promotie & communicatie 
- Aantal bezoekers website        Bijlage 
- Column Xanter in februari komt eraan 
- Jaarverslag 2017 en werkplan 2018 in populaire versie (1A4)  Bijlage 
- Achterbanraadpleging, voorstel Zorgbelang 2018 bekrachtigen  Bijlage 



10. Ingekomen post  
- Uitnodiging symposium:  Ouderen doen ertoe! 13 maart 2018, in Wierden  
- Uitnodiging Regionaal Cliëntenplatform Jeugdhulp IJsselland op: woensdag 7 februari in 

Zwolle 
- Kampen: Arbo positief  
- Nieuwsbrief ‘Aandacht voor iedereen’ 
- Nieuwsbrief Ggz beraad  
- Nieuwsbrief Zorgbelang Overijssel  
- Nieuwsbrief Koepel van adviesraden  
- Nieuwsbrief SAAM Welzijn 
 
11. Dringende rondvragen? 

 
12. Terugblik voorzitter op deze vergadering en sluiting. 

 
 
 
 
Volgende vergadering 
Woensdag 7 maart 2018: “De Overkant” Kerkplein 22 7721 Dalfsen. Bijzondere thema-
vergadering. In gesprek met de woordvoerders van de diverse politieke fracties inzake GR 
verkiezingen 2018. 


