
Geachte raadsleden, 
 
Hierbij stuur ik u het (ongevraagde) advies van de participatieraad over de kadernota transformatie.  
 
Wij danken de participatieraad voor het advies over de kadernota transformatie. De 
aandachtspunten herkennen we en zullen we meenemen in de ontwikkeling en uitvoering van de 
transformatie. Daarnaast zullen we, zoals in de kadernota opgenomen, gebruik maken van het 
aanbod van de participatieraad om mee te denken in het participatie traject.  
Wat betreft het aandachtspunt over jeugd, daarbij willen we graag het woord ”groot stedelijke 
problematiek” in context plaatsen om te voorkomen dat het verkeerd wordt geïnterpreteerd en een 
eigen leven gaat leiden. Met “groot stedelijke problematiek” wordt bedoeld dat er op de schaal van 
Dalfsen een aantal casussen qua zwaarte in vraag en oplossing voorkomen die vergelijkbaar zijn met 
casussen uit grote steden. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om jeugdproblematiek die in aantallen 
vergelijkbaar is met bv. Zwolle, want dat is niet het geval. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Wethouder Uitslag 
 

 



Aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Dalfsen 
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen 
 
 
Datum:    Dalfsen 28 november 2017  
Betreft:    Kadernotitie transformatie ‘Dichter bij de kern’ 
 

Geacht College, 

De Participatieraad heeft met veel belangstelling kennis genomen van de kadernotitie 

“Transformatie in de gemeente Dalfsen met als titel Dichter bij de kern”. In onze vergadering van 20 

november jl. hebben Evelien Klunder en Karin Lautenbach hierover een toelichting gegeven. 

De Participatieraad herkent zich op hoofdlijnen in de uitgangspunten van deze kadernotitie. We zijn 
positief over het centraal stellen van de hulpvraag (maatwerk i.p.v. standaard aanbod), het meer in 
nabijheid betrekken van de inwoner(s) zelf en de aandacht die er komt voor preventie en vroeg-
signalering. Daarnaast wil de gemeente in gesprek met inwoners. Dat ondersteunt de 
Participatieraad van harte en daar willen wij graag ook in meedenken.   
 
Wel constateert de Participatieraad dat de transformatie die nu pas echt begint een enorm beroep 
zal doen op de (veerkracht van de) samenleving. Dat geldt voor onze inwoners, met óf zonder een 
hulpvraag, maar ook voor de zorgaanbieders en niet in de laatste plaats voor de gemeentelijke 
organisatie zelf.  
 
De Participatieraad geeft u de volgende aandachtspunten mee: 
 
Wij adviseren U hierbij inwoners, cliënten, mantelzorgers, welzijns- en zorginstellingen en 
vrijwilligers (organisaties) te betrekken. Ons voorstel is daarbij de inwoners centraal te stellen in het 
proces te komen tot beleidskeuzes en niet de transformatie (op zich). En maak daarbij ook gebruik 
van ervaringsdeskundigen op diverse niveaus. Zet hun expertise in als adviseur of ondersteuner voor 
de gemeente, de professional en de cliënt. En tot slot adviseren wij u de interne organisatie goed toe 
te rusten voor deze veranderingen.  
 
Bijzondere aandacht vragen wij voor de jeugd in de gemeente Dalfsen. Het doel om meer te 

investeren in preventie onderschrijven wij. Wel maken we ons zorgen over de grote stijging van het 

aantal jongeren dat een vorm van jeugdzorg nodig heeft om zich veilig te kunnen ontwikkelen. De 

problemen onder de jeugd van Dalfsen komt overeen met grootstedelijke jeugdproblematiek. De 

Participatieraad hoopt dat de jeugd, door in te steken op preventie, minder zorg van buitenaf nodig 

heeft. En dat er tegelijkertijd voldoende aandacht blijft voor kwalitatief goede jeugdzorg die aansluit 

bij de vraag van de inwoners. De Participatieraad is dan ook voornemens om in 2018 meer in contact 

te komen met de jeugd (en hun ouders en de scholen) van Dalfsen.  

Graag wordt de Participatieraad betrokken bij de verdere uitvoering van het transformatieproces. Te 

beginnen met het participatietraject van de beleidsnotitie dat in 2018 van start gaat.  

Met vriendelijke groet, 

 

Xanter Wilhelm 

Voorzitter Participatieraad Dalfsen 


