
Was – wordt – tabel

Wijzigingen verordening Participatieraad gemeente Dalfsen

Artikel 1. Begripsbepaling 
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
- f. Cliëntenparticipatie zoals 

vastgelegd in de Participatiewet, 
Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Lid f toegevoegd zodat duidelijker is wat de 
juridische basis is.

Artikel 3. Advisering en adviestermijn
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting

Artikel 3 Advisering en adviestermijn
3. Het college zal, als wordt afgeweken 

van het advies, binnen een termijn van 
zes weken een schriftelijke reactie 
geven op een advies van de 
Participatieraad.

Artikel 3 Advisering en adviestermijn
3. Het college zal binnen een termijn 

van zes weken een schriftelijke 
reactie geven op een advies van de 
Participatieraad.

4. Wanneer de Participatieraad een 
ongevraagd advies geeft, ontvangt de 
Participatieraad een 
ontvangstbevestiging en binnen een 
termijn van 12 weken na ontvangst 
schriftelijke reactie van het college.

Lid 3 gewijzigd en lid 4 toegevoegd. Er stond 
geen termijn voor een ongevraagd advies. Voor 
een ongevraagd advies is een langere termijn 
gereserveerd omdat deze niet gepland staat.

Artikel 4 Samenstelling participatieraad
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting



Artikel 4 Samenstelling Participatieraad
1. De Participatieraad heeft maximaal 15 

leden, exclusief de onafhankelijke 
voorzitter.

2. De Participatieraad is een afspiegeling 
van de inwoners van de gemeente 
Dalfsen.

3. De leden en de voorzitter van de 
Participatieraad zijn woonachtig in de 
gemeente Dalfsen. Verder geldt dat zij 
in ieder geval voldoen aan de volgende 
criteria/competenties:
- beschikken over ervaring en/of 

(ervarings)deskundigheid op 
beleidsterreinen van het sociaal 
domein; 

- hebben ervaring met groepen c.q. 
cliëntgroepen waarvoor de 
Participatieraad adviezen uitbrengt; 

- hebben binding met de Dalfsense 
samenleving en/of beschikken over 
een netwerk van personen, 
deskundigen of (belangen/cliënten) 
organisaties op één of meerdere 
terreinen waarover de 
Participatieraad advies uitbrengt; 

- voldoen aan het in samenspraak 
met de gemeente opgestelde 
competentieprofiel.

Artikel 4 Samenstelling Participatieraad
1. De Participatieraad heeft minimaal 9 

leden en maximaal 15 leden, exclusief 
de onafhankelijke voorzitter.

2. In de Participatieraad zijn zo mogelijk 
alle kernen vertegenwoordigd.

3. De leden en de voorzitter van de 
Participatieraad zijn woonachtig in de 
gemeente Dalfsen.

4. De leden;
- beschikken over ervaring en/of 

(ervarings)deskundigheid op 
beleidsterreinen van het sociaal 
domein; 

- hebben ervaring met groepen c.q. 
cliëntgroepen waarvoor de 
Participatieraad adviezen uitbrengt; 

- hebben binding met de Dalfsense 
samenleving en/of beschikken over 
een netwerk van personen, 
deskundigen of (belangen/cliënten) 
organisaties op één of meerdere 
terreinen waarover de 
Participatieraad advies uitbrengt; 

- bekleden geen 
vertegenwoordigende functie 
namens een politieke partij en zijn 
geen lid van het college, de 
gemeenteraad, (steun)fractie;

- zijn niet in dienst van de gemeente 
of een instelling die actief is op het 
terrein van het sociaal domein;

Lid 1,2,4 gewijzigd.
1.Het aantal leden is voorzien van een 
minimum en een maximum aantal leden.
2. Er is niet altijd een afspiegeling van de 
kernen mogelijk daarom is dit artikel bijgesteld.
4. De eisen aan de leden zijn aangevuld met 
eisen om belangenverstrengelingen te 
voorkomen. Daarnaast zijn de competenties 
toegevoegd, deze stonden voorheen in de 
toelichtende tekst van de verordening.



- hebben geen zakelijke binding met 
de gemeente.

- beschikken over de volgende 
competenties;     

o analytisch vermogen en in 
staat dit te vertalen naar 
punten die in woord en 
geschrift naar voren 
worden gebracht.

o goed kunnen samenwerken 
met andere organisaties;

o goed problemen kunnen 
signaleren, relevante 
informatie zoeken

o op strategisch en 
beleidsniveau analyseren 
en advies uitbrengen;

Artikel 7 Vergaderingen, ondersteuning en faciliteiten
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting

Artikel 7 Vergaderingen, ondersteuning 
en faciliteiten
1. De leden van de Participatieraad en de 

voorzitter ontvangen een 
onkostenvergoeding. 

Artikel 7 Vergaderingen, ondersteuning 
en faciliteiten
1. De leden van de Participatieraad en de 

voorzitter ontvangen een 
vrijwilligersvergoeding, hieruit worden 
kosten betaald zoals reiskosten en 
consumpties (die niet zijn inbegrepen bij 
vergaderingen) betaald.

Nieuw: De voorzitter ontvangt een 
vrijwilligersvergoeding ter hoogte van de 
maximale vrijwilligersvergoeding conform de 
eisen van de belastingdienst.

Lid 4 gewijzigd en nieuw lid toegevoegd.
Om onduidelijkheden te voorkomen over te 
vergoeden kosten is lid 1 aangepast.
De bezoldiging van de voorzitter is toegevoegd 
omdat er geen afspraken waren voor een 
andere vergoeding voor de voorzitter dan voor 
de leden. Dit is bij andere participatieraden wel 
gebruikelijk.



Artikel 8 Werkplan en verslag
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting

Artikel 8 Werkplan en verslag
1. De Participatieraad stelt jaarlijks een 

werkplan op voor het komend 
kalenderjaar met onderwerpen die 
bepalend zijn voor de agenda en de 
activiteiten van de Participatieraad. Het 
werkplan wordt vóór 1 januari 
ingediend bij het college.

1. De Participatieraad stelt jaarlijks een 
werkplan op voor het komend kalenderjaar met 
onderwerpen die bepalend zijn voor de agenda 
en de activiteiten van de Participatieraad, 
hierbij wordt aansluiting gezocht met de 
onderwerpen die bij de gemeente op de agenda 
staan. Het werkplan wordt vóór 1 maart 
ingediend bij het college.

Lid 1 gewijzigd.
Het werkplan wordt in afstemming met de 
agenda van de gemeente gemaakt zodat 
advisering actueel toepasbaar is. Het werkplan 
wordt niet voor 1 januari maar voor 1 maart 
ingediend bij het college. Deze termijn is in de 
afgelopen jaren reëel gebleken.

Artikel 10 Evaluatie
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Elke twee jaar stelt het college samen met de 
Participatieraad een evaluatie onderzoek in 
naar het functioneren van de Participatieraad 
en het effect van de Participatieraad op het 
beleid van de gemeente.

Elke jaar vindt een reflectiebijeenkomst plaats 
tussen Participatieraad en de gemeente. Indien 
gewenst kan in overleg tussen de gemeente en 
de Participatieraad besloten worden tot een 
externe evaluatie.

Elke twee jaar een extern evaluatieonderzoek 
werd in de praktijk niet als noodzakelijk ervaren. 
Wel is het fijn om ieder jaar met elkaar te 
reflecteren op het functioneren van de 
Participatieraad en de samenwerking met de 
gemeente. Mocht de gemeente of de 
Participatieraad graag een externe evaluatie 
wensen, dan kan dat na overleg in gang gezet 
worden.

Toelichting op de verordening
Bestaande tekst Nieuwe tekst Toelichting
Artikel 4:
Binnen de Participatieraad kan worden gewerkt 
in werkgroepen/clusters of kamers. De 
bedoeling is een goede mix te maken van een 
specialistische werkwijze, maar wel met oog 

Het schuin gedrukte deel van de toelichting is 
verwijderd. Het aantal leden en de 
competenties zijn in de verordening 
opgenomen onder artikel 4.

Zie aanpassing artikel 4, het aantal leden en de 
competenties zijn toegevoegd aan artikel 4.



voor integrale benadering van onderwerpen 
vanuit inwonersperspectief. Hierbij kunnen 
anderen zoals ervaringsdeskundigen en leden 
van overige werkgroepen in de gemeente 
Dalfsen eveneens geraadpleegd worden.
De leden van de Participatieraad dienen kennis 
en ervaring te hebben met de onderwerpen 
dan wel een bepaalde binding te hebben met 
één of meerdere cliëntgroepen. Overigens 
worden deze criteria ruim opgevat. Ook 
affiniteit of interesse met de onderwerpen kan 
worden opgevat als voorwaarde voor het 
lidmaatschap.
Het aantal leden van de Participatieraad wordt 
vastgelegd op 15 leden exclusief de voorzitter. 
Volgens de Participatieraad blijkt 15 leden in de 
praktijk een goed en werkbaar aantal te zijn. In 
eerste instantie was gekozen voor een grote 
omvang, omdat de Participatieraad nieuw was 
en een samenvoeging was van drie andere 
inspraakorganen. Met 15 leden is de 
Participatieraad ook een goede 
vertegenwoordiging van de Dalfsense 
bevolking.
Op dit moment bestaat de Participatieraad uit 
17 leden. Deze zal door natuurlijk verloop tot 15 
leden worden teruggebracht.
In het derde lid worden criteria/competenties 
genoemd, waaraan de leden moeten voldoen. 
Verwacht mag worden dat leden een analytisch 
vermogen hebben en in staat zijn dit in woord 
en geschrift naar voren te brengen. Het gaat 
om criteria/competenties als:



- goed kunnen samenwerken met 
andere organisaties;

- goed problemen kunnen signaleren, 
relevante informatie zoeken, op 
strategisch en beleidsniveau 
analyseren en advies uitbrengen;

- geen vertegenwoordigende functie 
bekleden namens een politieke 
partij en zijn geen lid van het 
college of de gemeenteraad;

- niet in dienst zijn van de gemeente 
of een instelling die actief is op het 
terrein van het sociaal domein;

- geen zakelijke binding hebben met 
de gemeente.

Het college stelt samen met de Participatieraad 
het competentieprofiel op waaraan de leden 
moeten voldoen. De competenties kunnen 
daarbij verdeeld zijn over de leden.


