
Aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Dalfsen 
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen 
 

Datum: Dalfsen, 2 mei 2018 
Betreft: Advies Kadernota’s Afstand tot de arbeidsmarkt en Armoedebeleid 

                                                   

                                 

Geacht College, 

 

De Participatieraad heeft de kadernota’s Afstand tot de arbeidsmarkt en Armoedebeleid en 
schuldhulpverlening op 19 april 2018 van de gemeente ontvangen. Deze zijn besproken door enkele 
leden van de Participatieraad met de heer R. Bolhuis van de gemeente.  

Gezien de korte tijd tussen ontvangst van de nota’s en de behandeling in de gemeenteraad willen wij 
als leden van de Participatieraad alvast onderstaande adviezen geven: 

 zoom in de nota’s meer in op de problematiek in onze gemeente; 

 schrijf of praat niet over cliënten maar met de burgers die het betreft zodat de afstand 
tussen gemeentehuis en de burger kleiner wordt en het probleem duidelijker wordt; 

 zorg voor minder regelgeving en ontwikkel simpele regels. Durf maatwerk te leveren; 

 zorg voor minder papierrompslomp en bureaucratie. Van werkgevers en betreffende 
burgers krijgen wij meerdere signalen dat hier behoorlijk wat belemmeringen zitten zodat 
men zich terugtrekt of er vanaf ziet om aan de slag te gaan; 

 betrek ook onze eerder uitgebrachte adviezen bij de totstandkoming van de definitieve 
nota’s; 

 zet nog meer en sneller in op taalcursussen en taalstages voor statushouders/nieuwkomers 
maar ook voor hun gezinnen. Ondersteun ook werkgevers bij het geven van cursussen, 
taalles of taalstages; 

 zet meer in op praktijkgerichte scholing en ondersteun werkgevers daarbij; 

 kijk bij uitkeringsgerechtigden of bij armoede ook of de overige gezinsleden / huisgenoten 
een bijdrage kunnen leveren en/of betrokken kunnen worden om mee te doen aan de 
samenleving; 

 benchmark bij andere gemeenten die resultaat boeken; 

 maak het onafhankelijk meldpunt duidelijk benaderbaar en zorg dat burgers met vragen 
adequaat geholpen kunnen worden. Sommige burgers zijn net iets meer nodig dan een 
verwijzing; 

 geef de sociale banken (voedsel-, kleding- en speelgoedbank) in de gemeente, de 
vrijwilligers en hun gebruikers meer continuïteit in o.a. de huur van het pand en zorg dat er 
basisbehoeften zijn zoals b.v. verwarming;  

 investeer in preventie en geef dit concreter vorm. 



 

Voordat de definitieve nota’s verschijnen hebben wij als leden van de Participatieraad nog diverse 
gesprekken met ambtenaren om onze punten en signalen toe te lichten.  

 

Daarnaast hebben we contacten, werkbezoeken en  bijeenkomsten gepland met organisaties en 
individuele burgers.  Dit kan ertoe leiden dat we voor de definitieve nota’s nog met een aanvullend 
of definitief advies komen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Participatieraad gemeente Dalfsen



 


