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Voorstel: 
1. Vast te stellen de “Verordening Participatieraad gemeente Dalfsen 2017”. 
2. Te besluiten tot het gelijktijdig intrekken van de “Verordening Participatieraad gemeente Dalfsen”. 
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Inleiding:  
Twee jaar na inwerkingtreding van de verordening Participatieraad gemeente Dalfsen is het functioneren van 
de Participatieraad en het effect op het beleid van de gemeente geëvalueerd. Uit de evaluatie 
Participatieraad van oktober 2016, die op 16 januari 2017 in uw raadscommissie is besproken, komt een 
aantal aanbevelingen naar voren, die vragen om aanpassing van de verordening.  
 
Argumenten: 
1.Het is wettelijk verplicht cliëntenparticipatie te regelen 
De Verordening Participatieraad gemeente Dalfsen 2017 regelt, net als de Verordening Participatieraad 
gemeente Dalfsen, de wettelijk voorgeschreven cliëntenparticipatie (artikel 2). 
 
2.In de transformatie binnen het sociaal domein is burgerparticipatie een belangrijk onderdeel 
Uit de evaluatie blijkt, dat een re-actieve rol (op voorstel van de gemeente) een meer pro-actieve rol 
gevraagd wordt van de Participatieraad. Signalen uit de samenleving kunnen immers aanleiding zijn beleid 
aan te passen. Via de doorgevoerde veranderingen in de verordening (zie ook onderstaande argumenten), 
en door middel van regelmatig overleg en afstemming, wordt deze burgerparticipatie bevorderd. 
 
3.Uit de evaluatie blijkt de noodzaak tot het aanbrengen van een focus binnen de advisering (artikel 1  
en 8) 
Het sociaal domein is erg breed. In overleg met de Participatieraad geeft de gemeente jaarlijks aan op welke 
onderdelen de Participatieraad actief betrokken wordt. Daarnaast is er ruimte voor het opstellen van een 
agenda vanuit de samenleving door de Participatieraad. Een en ander komt samen in het werkplan van de 
Participatieraad en is onderdeel van regelmatig overleg en afstemming tussen Participatieraad en gemeente. 
Alle aanbevelingen uit de evaluatie zijn opgenomen in het Uitvoeringsplan Evaluatie Participatieraad. Dit plan 
bevat tevens een bijlage met een overzicht van de besluitvormingsonderwerpen waarbij de Participatieraad 
wordt betrokken. Plan met bijlage is ter kennisname bijgevoegd bij dit voorstel. 
 
4.Het aantal leden wordt teruggebracht van 20 naar maximaal 15 (artikel 4) 
Bij aanvang is gekozen voor 20 leden, een ruime start om te kijken hoe het gaat. De afgelopen periode  heeft 
de Participatieraad gewerkt met een aantal van 15 leden. Gebleken is dat dit aantal zorgt voor een goede 
afspiegeling vanuit diverse achtergronden en toch efficiënt vergaderen, ook als niet altijd iedereen aanwezig 
is. Dit aantal van 15 kan daarmee worden vastgelegd als maximaal aantal leden. 
 
5.De leden worden door de Participatieraad zelf benoemd (artikel 5 en 6) 
De onafhankelijke rol van de Participatieraad wordt onderstreept door het loslaten van de benoeming van de 
leden door het college. Het college wordt nu alleen nog geconsulteerd. Door het competentieprofiel voor de 
leden op te nemen in artikel 4, derde lid van de verordening, houdt het college invloed op de kwaliteit van de 
leden. Daarnaast wordt de voorzitter wel benoemd door het college, zodat ook via deze weg de kwaliteit van 
de Participatieraad wordt geborgd. De kwaliteit van de advisering wordt beoordeeld aan de hand van de door 
de Participatieraad op te stellen halfjaarrapportages (artikel 8). 
 
Kanttekeningen 
1.Het aantal leden wordt teruggebracht van 20 naar maximaal 15 (artikel 4) 
Bij aanvang in 2015 was gekozen voor een grotere omvang, omdat de Participatieraad nieuw was en een 
samenvoeging was van drie andere inspraakorganen. Op dit moment bestaat de Participatieraad uit 17 
leden. Deze zal door natuurlijk verloop tot 15 leden worden teruggebracht. 
 
2.De leden worden gekozen door de Participatieraad zelf 
Voorheen werden de leden benoemd door het college. Nu is het voorstel om de leden door de 
Participatieraad zelf te benoemen. Daarmee is er voor het college geen zicht op welke leden zitting hebben 
in de Participatieraad. De kwaliteit van de leden kan echter worden geborgd doordat de leden worden 
gekozen op basis van het in artikel 4, derde lid van de verordening opgenomen competentieprofiel.  
 
 



 

Alternatieven: 
Niet van toepassing.  
 
Duurzaamheid: 
Niet van toepassing. 
 
Financiële dekking: 
In de begroting voor 2017 en 2018 is het budget voor de Participatieraad vastgesteld op € 51.500,- ten laste 
van het Sociaal Domein. 
 
Communicatie: 
De gemeenteraad moet de verordening vaststellen. Daarna wordt de Participatieraad op de hoogte gesteld 
van het besluit. De verordening wordt geplaatst op de website van de gemeente. De Participatieraad 
communiceert de veranderde naam onder andere via een nieuwe website. 
 
Vervolg: 
Nadat de gemeenteraad de verordening heeft vastgesteld, wordt verder uitvoering gegeven aan de 
samenwerking tussen gemeente en Participatieraad, onder andere door verdere implementatie van de 
aanbevelingen uit de evaluatie via het Uitvoeringsplan Evaluatie Participatieraad. 
 
Bijlagen: 

 Verordening Participatieraad gemeente Dalfsen 2017; 
 Uitvoeringsplan Evaluatie Participatieraad Sociaal Domein inclusief bijlage. 

 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Raadsbesluit 
 
 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2017, nummer 611; 
 
overwegende dat:  
er voor de gemeente Dalfsen behoefte is aan een breed inspraakorgaan voor het sociaal domein; 
 
gelet op: 
Artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3, derde lid van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 2.10 van de Jeugdwet; 
 
met inachtneming van de aanbevelingen uit de Eindrapportage Evaluatie Participatieraad vanuit bureau HHM 
van 17 oktober 2016; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen:  

- de “Verordening Participatieraad gemeente Dalfsen 2017”; 
 
tot het gelijktijdig intrekken van: 

- de “Verordening Participatieraad gemeente Dalfsen”. 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 30 oktober 2017. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater 


