
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Dalfsen 

Postbus 35  

7720 AA Dalfsen 

 

Dalfsen, 30-1-2019 

 

Betreft: advies over Transformatie  sociaal domein in uitvoering 30-1-2019 

 

Geacht College, 

 

Met genoegen heeft de Participatieraad kennis genomen van deze nota die een vervolg is op de 

kadernota van december 2017 “Dichter bij de Kern’.  

 

Wij refereren dan ook aan onze adviezen op die nota en willen daar nu graag enkele punten aan 

toevoegen.  

 

De Participatieraad juicht het toe om dit beleidsplan, die gaat over houding, het doen en concreet 

voor inwoners van betekenis zijn, overkoepelend te laten zijn voor alle (afzonderlijke) andere 

beleidsnota’s in het sociaal domein. En daarmee zoveel mogelijk te voorzien in een integrale aanpak 

waar maatwerk en echt aansluiten bij de inwoners het credo is. 

 

Wij stellen het College B&W voor in dit beleidsplan op te nemen dat er altijd een verbinding moet 

zijn met de Participatieraad. Een expliciete vermelding dat de Participatieraad om advies wordt 

gevraagd en dat zo vroeg mogelijk in het beleidsproces. Want op deze wijze kunnen de signalen van 

inwoners worden meegenomen in het beleid, maar nog belangrijker vooral in de uitvoering effect 

hebben voor de (kwetsbare) inwoners waarvoor dit beleid wordt geformuleerd. En dat sluit perfect 

aan op de ambitie die de gemeente uitstraalt met deze nota ‘Transformatie sociaal domein in 

uitvoering’. Het beleid wordt opgehaald bij en vormgegeven door de inwoners. En de 

Participatieraad kan dit proces faciliteren. 

 

We willen U daarom adviseren om de Participatieraad zo vroeg mogelijk te betrekken.  

 

Als de samenwerking tussen de gemeente en de Participatieraad inzake de totstandkoming van een 

beleidsnota (het proces van transformatie mét inwoners te doen i.p.v. over hen te praten) de 

toekomst mag zijn in het licht van bovenstaand advies zal de samenleving in Dalfsen daarmee haar 

grote voordeel kunnen doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Participatieraad Dalfsen 

Xanter Wilhelm, voorzitter 


