
nr
omschrijving: aanvullend: vastellen van, evaluatie van, stand
van zaken….

contactpersoon:
beleidsmedewerker

einddatum
laatste dag van
de maand status

GA = gevraagd advies,
B = aan de voorkant
betrekken,               I =
informeren,          N =
geen actie, OA is
ongevraagd advies

1
Inhoudelijk en organisatorisch plan voor de transformatie :
startnotitie Evelien Klunder oktober

voorbereidend
besluitvormend

B: de participatieraad is
betrokken bij de avond
georganiseerd op 22 mei
door de gemeenteraad

2
Evaluatie ombudscommissie sociaal domein (doorgaan of
stoppen) (inclusief halfjaarrapportage 2016-1) Karin Lautenbach januari

voorbereidend
besluitvormend afgerond

3
Vaststellen afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en
IOAZ 2017 Karin van der Veen januari

besluitvormend (niet
naar commissie) afgerond

wijziging eigen bijdrage inwoners Ilse Veerbeek januari ? afgerond
4 Evaluatie participatieraad Nathalie Verbeeck januari informerend afgerond

5 Doorontwikkeling halfjaarrapportage sociaal domein Jurgen Goejer voor de zomer

werkgroep
monitoring sociaal
domein,
taakgroepindicatore
n 3D N

6
informeren over uitkomsten clientervaringsonderzoeken wmo en
jeugd 2016 Ilse Veerbeek februari informerend afgerond

7 Evaluatie Stichting Dalfsen Werkt Anneke Dollen mei informerend afgerond

8
transformatiegesprek T420: er wordt een gesprek over
transformatie georganiseerd Willeke Jonker 22-mei hoorzitting

B: de participatieraad is
betrokken bij de avond
georganiseerd op 22 mei
door de gemeenteraad

9 onderzoek toekomstbestendigheid bibliotheek Marit Ligtenberg maart

voorbereidend
besluitvormend:
fusierapport
informerend op het
RIS afgerond

10 halfjaarrapportage Ombudscommissie 2016-2 Karin Lautenbach maart informerend afgerond

11 Halfjaarrapportage sociaal domein 2016-2 Jurgen Goejer maart informerend afgerond

12 plan van aanpak 'een nieuw thuis in Dalfsen' Rianne Haverink mei
opinierend
commissie

B, bij het vervolg niet
actief betrokken

13 Beleidsnota preventieve gezondheid 2017 Geeske Roos mei
voorbereidend
besluitvormend

B: de Participatieraad
wordt meegenomen in
het proces: input vanuit
de Participatieraad wordt
door Geeske verwoord in
een inspraaknotitie

14 Beleidsnota wmo en jeugd

afgevoerd, komt
plan van aanpak
transformatie en
uitvoeringsplan
wmo/jeugd

voorbereidend
besluitvormend afgevoerd

15 Verordening jeugdhulp en Wmo Willeke Jonker mei
voorbereidend
besluitvormend

N: wel inforemernd stuk
eigen bijdrage toezenden



16 Beleidsplan voorschoolse voorzieningen en VVE Rianne Haverink

juni, wordt
waarschijnlijk
september

voorbereidend
besluitvormend N

17 vaststellen aanvraag tot vangnetuitkering Anneke Dollen juni informerend N

18 Eerste bestuursrapportage allen juni
via Control en
Resultaat -

19 Perspectiefnota juni
via Control en
Resultaat -

20
stand van zaken lokale initiatieven vrijwillligersvervoer en doorkijk
regionale afspraken vervoersvoorziening: via informatienota juni

informerend in de
commissie I

21 horizontale verantwoording kulturhusen Jurgen Goejer september informerend -

22 vaststellen startnotitie beschut werk Anneke Dollen september
voorbereidend
besluitvormend

B: eerste richting
voorleggen

23 Halfjaarrapportage sociaal domein 2017-1 Jurgen Goejer oktober informerend N

24 Ontwikkelingenbrief GGD (onderdeel jaarcyclus GGD) Jurgen Goejer oktober
opinierend
commissie N

25 halfjaarrapportage Ombudscommissie 2017-1 Karin Lautenbach oktober informerend N

26 Clientervaringsonderzoeken Wmo en jeugd 2017 Willeke Jonker oktober informerend
B: vooraf meedenken
over vragen

27 voortzetting GR BVO jeugdzorg Jurgen Goejer november
voorbereidend
besluitvormend N

28 begroting allen november
via Control en
Resultaat -

29 tweede bestuursrapportage allen november
via Control en
Resultaat -

30
Transformatienotitie sociaal domein: startnotitie (oktober),
kadernota (februari? Anders na verkiezingen), beleidsnota Evelien Klunder 2018-3?

voorbereidend
besluitvormend nnb

31 evaluatie ziektekostenregeling voor minima Anneke Dollen 2018-1 nnb

32 Herziening subsidieverordening

Kansenpot R.O..
Transformatieagenda
bevorderen lokale
initiatieven (8) 2018-2 nnb

33
vaststellen werkwijze en uitgangspunten Wmo vervoer
(aanbesteding) Marit Ligtenberg 2018-3 nnb

34 Evaluatie projectplan re-integratie Anneke Dollen 2018-4 nnb

35
Stand van zaken (uitkomsten) Wmo aanbesteding resultaatgericht
werken Anneke Dollen 2018-4 nnb

36 vaststellen IHP ( voor langere termijn vanaf 2019) Leo Kortstee 2018-4 nnb



37 vaststellen beleidsplan beschermd wonen Willeke Jonker 2019 nnb

38 Invulling budget kindregelingen Marit Ligtenberg apr-17
opinierend
commissie

B: participatieraad is erbij
berokken en de input is
verwerkt in de huidige
opzet. Bij het vervolg in
november geldt een
inspraaktraject

39
cconsequenties verhogen inkomensdrempel
ouderen/kindregeling 110-130% Marit Ligtenberg januari -

40 Vullen van aanvragen sportservice: T432: sportservice Leo Kortstee januari -

41
stand van zaken fusieproces en terugblik op uitvoering van het
bibliotheekbeleid Marit Ligtenberg September

informerend via
memo N

42 inkoopstrategie jeugdzorg Jurgen Goejer juni Informeren
Regionaal betrokken,
vervolg?

43

brief ORSW:  een nadere toelichting op de positie van Dalfsen als
het gaat om St. Dalfsen Werkt.

Anneke Dollen 24-4-2017 RIS -

44

sociale alliantie Dhr. Wiltvank (PvdA) vraagt om een schriftelijke
toelichting op de plannen in Dalfsen. Wethouder Von Martels zegt
dit toe. Anneke Dollen 24-4-2017 RIS -

45 Wethouder Von Martels zegt toe:

46
- een overzicht op te stellen van aanbevelingen ombudscommissie
en opvolging ervan; Karin Lautenbach 29-mei -

47
- nog voor de zomer met de raad in gesprek te gaan over de opzet
van de rapportages; Jurgen Goejer voor de zomer -

48 - nadere informatie te sturen over crisisopvang jeugd; Willeke Jonker 29-mei -

49
- schriftelijk te antwoorden op vraag naar verklaring lagere cijfers
Participatiewet in 2e helft 2016 ten opzichte van 1e helft. Anneke Dollen 29-mei -

50 beleidsplan invulling extra budget kindregeling Marit Ligtenberg november -
51 JOP 


