
Uitvoeringsplan Evaluatie Participatieraad versie: 5 april 2017 

NR Wat Doel / resultaat Wie  Tijdspad 
1 1. Verordening participatieraad aanscherpen: 

kritisch doorlopen verordening, taken helder 
beschrijven en/of prioriteren 

2. Proactieve rol Participatieraad uitbouwen 
(inbreng aan de voorkant van het 
beleidsproces) 

Helderheid over doelen en 
taken en rollen 
participatieraad 

1. gemeente 
 
 

2. Participatieraad 

1. Juni 
 
 

2. December  

2 Signalen samenleving vertalen naar beleid: 
1. Opstellen agenda van de samenleving vanuit 

Dalfsen, los van de gemeente (focus via 
voeding vanuit inwoners) 

2. Onderwerpen vastleggen in een jaarplan en 
per onderwerp in overleg met de gemeente 
vaststellen van rol (meedenken 
vooraf/toetsen achteraf) 

Focus binnen de advisering 1. Participatieraad 
 
 
 

2. Participatieraad 

1. Mei 
 
 
 

2. Mei 
 

3 Samenstelling 
1. Meer inbreng van ervaringsdeskundigen 
2. Goede vertegenwoordiging van 

cliëntengroepen en platforms: ontwikkel 
lijnen voor structureel contact met relevante 
doelgroepen (jeugd en ouders, GGZ, 
ouderen,….) 

3. Benoeming voorzitter door het college, 
benoeming leden door PR en toets achteraf 
via voortgangsrapportages (jaarlijks en 
tweejaarlijks) 

Goede mix en inbreng van 
leden participatieraad  

 
1. Participatieraad 
2. Participatieraad 

 
 
 
 

3. Gemeente via 
verordening (zie 
ook punt 1.1) 

 
1. December 
2. December 

 
 
 
 

3. Juni 
 

4 Zichtbaarheid: 
1. Communicatie op peil houden over PR 

algemeen en rond thema’s 
2. Meer verbinding met inwoner zoeken, actief 

luisteren (voeding vanuit inwoners) 

Vergroten bekendheid 
Participatieraad onder 
inwoners Dalfsen 

Participatieraad continu 

5 Advisering Verbeterde advisering 
waardoor beter integraal 
advies wordt verkregen 

 
1. Participatieraad 

 

Nu 
opstarten en 
evalueren 



1. Themagerichte advisering onderzoeken: 
(focus), experimenteren van andere 
werkwijzen 

2. Tijdig versturen adviesaanvragen door 
gemeente 

3. Betere vertaling van signalen naar concrete 
inpunt voor beleid door 
Participatieraad(voeding vanuit inwoners) 

4. Integrale advisering (over de 
wetten/kolommen heen) 

5. Helder maken naar gemeenteraad waarover 
wel en geen advies wordt uitgebracht 
 

6. Communicatie bij gemeente intern: 
bekendheid met de participatieraad 

 
2. Gemeente 

 
3. Participatieraad 

 
 

4. Participatieraad 
 

5. Gemeente 
(tegelijkertijd met 
verordening) 

6. Nathalie 

bij jaarlijkse 
rapportage  

6 Informeren van inwoners: 
1. Over beleid 
2. Over Participatieraad 

Verbeterde communicatie 
naar inwoners over beleid 
en over de (rol van de) 
participatieraad 

 
1. Gemeente 
2. Participatieraad  

2017 

7 Verhouding ombudscommissie: 
Gescheiden taken 
Onderlinge afstemming 

Juiste rolinvulling Participatieraad met 
Ombudscommissie 

continu 

8 Ondersteuning: 
Inhoudelijke ondersteuning 
Secretariële ondersteuning 
 

Verbeteren van de 
ondersteuning 

Participatieraad 2017, eveneens 
betrekken bij 
jaarlijkse evaluatie 

9 Samenwerking: 
Gezamenlijke reflectie ter bespreking 
doorontwikkeling (verordening, competentieprofiel, 
plan van aanpak) 

Verbeterde samenwerking 
tussen gemeente en 
Participatieraad 

Gemeente en 
Participatieraad 

Betrekken bij 
jaarlijkse evaluatie 


