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Voorstel:
1. De verordening Participatieraad sociaal domein 2017 in trekken vanaf 1 januari 2022.
2. De gewijzigde verordening Participatieraad vanaf 1 januari 2022 vast te stellen.

Inleiding:
De Participatieraad brengt extra kennis en deskundigheid in bij de ontwikkeling van beleid op het
gebied van het sociaal domein en met de uitvoering daarvan. De gemeente ontvangt op deze manier
informatie vanuit de samenleving, waardoor het beleid zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften die
in de samenleving leven. De Participatieraad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te
informeren en te adviseren omtrent onderwerpen binnen het sociaal domein. De Participatieraad zorgt
voor de wettelijk voorgeschreven cliëntenparticipatie zoals genoemd in de Participatiewet, de Wmo
2015 en de Jeugdwet. De verordening Participatieraad dateert uit 2017. Een aantal artikelen is op
basis van voortschrijdend inzicht aangepast.
Argumenten:
1. De gemeenteraad besluit over de verordeningen en zo ook over de gewijzigde verordening
Participatieraad in het sociaal domein.
2. De gewijzigde verordening Participatieraad regelt een aantal zaken die het werk van de
Participatieraad en de samenwerking tussen de Participatieraad en de gemeente ten goede
komen.
In de bijlage is een was-wordt lijst opgenomen met de wijzigingen en redenen hiervoor. Hieronder
een kort overzicht van de wijzigingen:

De juridische basis is toegelicht.

Er is voor ongevraagde adviezen van de Participatieraad een termijn opgenomen.

Het aantal leden van de Participatieraad is voorzien van een minimum en een maximum
aantal leden.

In de Participatieraad zijn zo mogelijk alle kernen vertegenwoordigd.

De eisen aan de leden zijn aangevuld met eisen om belangenverstrengelingen te
voorkomen. Daarnaast zijn de competenties toegevoegd.

De te vergoeden kosten leden zijn vastgelegd.

De bezoldiging van de voorzitter is toegevoegd.

Toegevoegd is dat het werkplan in afstemming met de agenda van de gemeente wordt
gemaakt.

Het werkplan wordt niet voor 1 januari maar voor 1 maart ingediend bij het college. 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.
Kanttekeningen en risico’s
Het hebben van een actuele en werkbare verordening Participatieraad komt de invulling van de
cliëntenparticipatie in het Sociaal domein ten goede.
Alternatieven:
De huidige verordening Participatieraad vanaf 1 oktober 2017 kan blijven bestaan. Dit is niet wenselijk
omdat deze minder goed aansluit bij de daadwerkelijke praktijk en het werk van de Participatieraad
minder goed ondersteunt.
Duurzaamheid:
Het aanpassen van de verordening Participatieraad draagt bij aan een goede samenwerking met de
Participatieraad in het sociaal domein en komt daarmee de kwaliteit van het sociaal domein in Dalfsen
ten goede.
Financiële dekking:
Programma 7. Er wijzigt niets in de bestaande financiering van de Participatieraad.

Communicatie:
Nadat de gemeenteraad de gewijzigde verordening Participatieraad heeft vastgesteld wordt de
verordening aan de Participatieraad aangeboden. Daarnaast wordt de verordening bekendgemaakt in
het elektronisch Gemeenteblad en opgenomen in de regelingenbank op overheid.nl.
Vervolg:
De gemeenteraad ontvangt elk voorjaar het jaarverslag en het werkplan van de Participatieraad.
Bijlagen:
1. Verordening Participatieraad vanaf 1 januari 2022.
2. Was-wordt lijst met wijzigingen verordening Participatieraad.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris /algemeen directeur,
Ing. S.A.D.C. van Geffen

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 september 2021, nummer 1330;
overwegende dat er voor de gemeente Dalfsen behoefte is aan een breed inspraakorgaan voor het
sociaal domein;
gelet op Artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3,
derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 2.10 van de Jeugdwet;
gezien voortschrijdende inzichten in de werkbaarheid van de verordening;

besluit:
1. De verordening Participatieraad sociaal domein 2017 in trekken vanaf 1 januari 2022.
2. De gewijzigde verordening Participatieraad vanaf 1 januari 2022 vast te stellen.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 oktober
2021.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

