Geachte voorzitter, leden van de gemeenteraad,
Als lid van de Participatieraad wil ik graag inspreken op de welzijnsnota en de inspraaknotitie
toekomstgericht welzijnsbeleid 2017-2020.
De participatieraad heeft voorjaar vorig jaar inspreekbijeenkomsten gehouden om van burgers
aandachtspunten op te halen voor het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid en het toekomstgericht
welzijnsbeleid. Die aandachtspunten zijn aan het college meegegeven voor het opstellen van het
beleid. Vervolgens heeft de participatieraad advies uitgebracht aangaande de notitie
Toekomstgericht welzijnsbeleid. Dit advies staat in de inspraaknotitie en heeft u ontvangen.
Toch willen we nog een aantal punten extra onder uw aandacht brengen:
-

-

-

-

-

Welzijn en welzijnsactiviteiten moeten gericht zijn op de totale bevolking en niet alleen op
kwetsbare mensen. Voorkomen moet worden dat welzijn een ‘lichte’ vorm van
ondersteuning wordt en als zodanig ook door burgers gezien gaat worden. Dat kan drempel
verhogend werken. Het accent wordt voor burgers zo wel erg gezet op “dat wat niet lukt in
het leven” i.p.v. dat wat nog wel lukt. En dat noemen we dan gewoon breed welzijnsbeleid!
Burgerbetrokkenheid bij de uitvoering van het welzijnsbeleid vinden we erg belangrijk. We
hebben voorgesteld een burgerpanel in te stellen of in elk geval een welzijnsraad, die
functioneert als een soort ‘cliëntenraad’ van de welzijnsorganisatie en meedenkt over de
uitvoering van het beleid.
In de Dalfser samenleving is veel ervaringsdeskundigheid aanwezig op vele terreinen, die
men vrijwillig in wil zetten. Van deze ervaringsdeskundigheid kan meer gebruik gemaakt
worden. We denken onder andere aan ondersteuning door een ervaringsdeskundig maatje,
aan lotgenotencontact groepen, ouders ondersteunen ouders,. Vanuit landelijke
cliëntorganisaties zijn/worden mensen opgeleid om dergelijke groepen te begeleiden.
We willen nogmaals aangegeven dat we graag zien dat het “Right to Challenge” een
duidelijke plaats krijgt binnen het welzijnsbeleid en de gemeente laat zien dat de burger aan
het roer staat.
In ons advies hebben we aangegeven dat natuurlijk ook mantelzorgers een beroep kunnen
doen op de welzijnsactiviteiten. Graag zien we dat als mantelzorgers mee willen doen aan
een activiteit en/of vrijwilligerswerk, ze een beroep kunnen doen op respijtzorg en/of
ondersteuning van degene waarvoor ze zorgen. Wij adviseren om de
mantelzorgwerkgroepen bij de uitvoering van dit beleid te betrekken.
We denken dat er kansen zijn voor b.v. ouderen voor nieuwe woonvormen
en activiteiten in directe woonomgeving. Graag daar aandacht voor.
U wilt kwetsbare mensen inzetten binnen de samenleving dat juichen we toe. Dat
vraagt wel zorgvuldige begeleiding en kennis van de medewerkers van de
welzijnsinstellingen om dit te ondersteunen.
We vinden dat de gemeente de inzet van vrijwilligers niet moet overschatten en pleiten voor
goede ondersteuning van die vrijwilligers, door scholing en aandacht. De vrijwilliger gaat
voor plezier en inhoud.

De Participatieraad blijft het welzijnsbeleid kritisch volgen en wenst de welzijnsinstellingen veel
succes met de uitvoering in samenwerking met de Dalfser inwoners.
Heeft u vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen en we zijn in de pauze nog met
enkele leden aanwezig.
Dank voor uw aandacht. Boudien Rijpkema (Participatieraad Dalfsen)
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