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Inleiding
Elke
inwoner van de gemeente Dalfsen moet zelfstandig deel kunnen nemen aan
Elke inwoner van de gemeente Dalfsen moet zelfstandig deel kunnen nemen aan
de maatschappij. Dit geldt daarom ook voor de inwoners met een functiebeperking.
Voor hen dienen aangepaste voorzieningen aanwezig te zijn en dienen openbare
wegen en gebouwen zodanig aangepast te zijn dat deze voor hen geen
belemmeringen vormen om volwaardig aan het maatschappelijk verkeer deel te
kunnen nemen. De Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen spant zich in voor de
belangen van de gehandicapte medebewoner in Dalfsen. In dit verslag wordt een
overzicht gegeven van de zaken die het heeft behartigd en welke activiteiten door
het Platform overeenkomstig zijn doelstelling zijn ondernomen

De doelstelling van het Platform, zoals in de statuten vermeld:
Artikel 2:
1. De stichting heeft tot doel mensen – van jong tot oud – met een
functiebeperking of een chronische aandoening in de gemeente Dalfsen te
helpen door middel van:
a. Het kennis nemen en het bevorderen van de uitwisseling van hun
ervaringen;
b. Het behartigen van hun gemeenschappelijke belangen door het bevorderen
van hun structureel welzijn, en voorts al hetgeen met één en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. Het baseren van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering op behoeften
van mensen met een functiebeperking, chronisch zieken en hun naasten,
en het bewaken van de beleidsuitvoering;
b. Te fungeren als informatiebron;
c. Het overleggen met en het adviseren aan de gemeente Dalfsen over zaken
die het integrale gemeentelijke gehandicaptenbeleid betreffen, onder meer
in het kader van cliëntenparticipatie;
d. Zich te doen vertegenwoordigen bij organisaties waar de in artikel 2, lid 1,
sub b, genoemde belangen behartigd kunnen worden;
e. Het organiseren en aanbieden van overlegkaders voor onder andere de
contacten met de gemeente Dalfsen;
f. Het leggen en onderhouden van contacten opdat alle ontwikkelingen en
opvattingen bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering betrokken
kunnen worden en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.
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De structuur van het Platform: bestuur en werkgroepen
Organisaties die formeel in het Platform vertegenwoordigd zijn, staan vermeld
achter de namen van betrokkenen.
Deze vertegenwoordigers onderhouden het contact tussen het Platform en hun
organisatie. Zij vormen samen met leden op persoonlijke titel de plenaire
vergadering van het Platform. Het bestuur is samengesteld uit een voorzitter,
secretaris, penningmeester, een plv. voorzitter en een algemeen bestuurslid. Het
Platform kent werkgroepen, waarin ook personen meedoen die geen lid zijn van
het Platform: de BTB werkgroepen voor Nieuwleusen, Dalfsen, Lemelerveld en
Hoonhorst, Schoolvoorlichting en Structureel Overleg. Voor
vertegenwoordigingen/contacten vanuit het Platform zie het hoofdstuk Ledenlijst.

Onze activiteiten
Het Platform en de werkgroepen waren in 2016 betrokken bij het realiseren van de
volgende initiatieven en activiteiten:
Het Platform kwam in 2016 3 keer bijeen.
Het dagelijks bestuur kwam in 2016 5 keer bijeen.
Onze standaardonderwerpen zijn informatie-uitwisseling over de maatschappelijke
ontwikkelingen rond de gehandicapte medemens en met elkaar bespreken hoe wij
in de gemeente Dalfsen daarbij in algemene zin als vrijwillige belangenbehartigers
via onze werkgroepen en activiteiten ondersteunend werkzaam kunnen zijn.
Er werden voorlichtingsbijeenkomsten bezocht omtrent mantelzorg en de nieuwe
ontwikkelingen rond het vervoer.
Ook werd een websitebeheerder aangesteld
Daarnaast kwam de positie van het Platform in haar huidige vorm veelvuldig aan
de orde.
In de huidige situatie zoekt het Platform haar weg naast de Participatieraad, die
zoals dat bij wet geregeld is, veel van de oorspronkelijke taken van het Platform
heeft overgenomen.
De voorzitter van de Participatieraad – dhr. Wilhelm – werd uitgenodigd om toe te
horen en daarna zijn visie te geven over de positie van Platform en Participatieraad
en wat zij voor elkaar kunnen betekenen.
Tot en met dit jaar 2016 is er nog steeds een afgevaardigde van het Platform – dhr.
Van Rijswijk - actief in de Participatieraad.
Dhr. Wilhelm roept dan ook gegadigden op die betrokkenheid ervaren bij het
Platform, om te solliciteren bij een eventuele vacature in de Participatieraad om de
belangen van de doelgroep te behartigen.
Het is niet zo dat er structureel een plaats ingeruimd wordt voor het Platform. De
Participatieraad is niet op de eerste plaats een belangenbehartiger.
In de najaarsvergadering werd de inhoud van het jaarverslag 2015 vastgesteld.
De bijeenkomst aan het eind van het jaar is vooral gericht op het elkaar informeel
bijpraten over de activiteiten van het afgelopen jaar en alvast vooruitkijken naar de
onderwerpen die in het nieuwe jaar extra aandacht zullen vragen.
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Werkgroep Structureel overleg
Uitgevoerde acties en behaalde resultaten 2015/realisatie 2016
Evenals voorgaande jaren had het bestuur 3x per jaar overleg met
welzijnsambtenaren en wethouder over de ontwikkelingen in, en de uitvoering van
het gehandicaptenbeleid volgens de WMO en de samenhang met de
transities/decentralisaties WZL, WWB en Jeugdzorg.
De uitvoering van de veranderde wetgeving met ingang van januari 2015 heeft een
grote verantwoordelijkheid neergelegd bij de gemeenten.
Vooral de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor de burger met vragen rond de
voorzieningen is wezenlijk voor een goede harmonie en een vlotte bediening van
de heersende problematieken.
De informatieverstrekking naar de burgers wordt gerealiseerd middels een nieuw
digitaal loket: www.samendoenindalfsen.nl ; het voorgaande WMO loket komt
daarmee te vervallen.
Om de burgers te ondersteunen bij de moeilijkheden die zij ondervinden bij het
invullen van de formulieren rond aanvragen om zorg e.d. is een steunpunt
opgestart dat elke dinsdagmorgen bereikbaar is onder
formulierenhulpdalfsen@humanitas.nl
Het functioneren van de SKT’s heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt;
er zijn veel verbindingen tot stand gekomen door het onderlinge contact van de
professionals; de multi-disciplinaire overlegmomenten worden vastgelegd in een
programma dat voor alle leden inzichtelijk is. Het SKT is hier de regiehouder.
Tevens is er een pilot gestart waarbij twee jeugdconsulenten wekelijks een overleg
hebben met de huisartsen.
De her-indicaties van de PGB’s zijn gerealiseerd voor 1 april; de PGB’s voor hulp
in het huishouden zijn tevens tegen het licht gehouden.
Er is een evaluatie geweest over de hulp bij het huishouden. Vanaf 1 januari 2017
is er geen HH1 meer. Het alternatief is de algemene schoonmaakondersteuning.
Het contract met de 4 zorgaanbieders is voor 2 jaar verlengd. Hulp bij het
huishouden via de wet WMO heet nu een maatwerkvoorziening en geen HH2
meer. Er komt een evaluatie omtrent de nieuwe regeling.
Er is een vrijwilligersmakelaar aangesteld om vraag en aanbod bij elkaar te
brengen. Naast het behouden van het aantal vrijwilligers is het zijn/haar
verantwoordelijkheid maatschappelijke organisaties die werken met vrijwilligers te
ondersteunen. Daartoe organiseert hij/zij o.a. jaarlijks een beursvloer.
Met ingang van 1 – 1 – 2017 komt er een mantelzorgcoach bij de
welzijnsorganisaties.Het is de bedoeling dat hij/zij de verbinding tot stand brengt
met bedrijven, verenigingen en instellingen.
De aanbesteding van het vervoer binnen de WMO is achter de rug.
Per 1 januari 2017 is er een nieuw contract met nieuwe spelregels.
Voor de communicatie van de nieuwe situatie wordt gedacht aan inloop-ochtenden
en telefonische spreekuren.
Volgend jaar is er een tweede aanbesteding m.b.t. integratie van het
leerlingenvervoer en eventuele andere doelgroepen. Het lokale vrijwilligersvervoer
is in ontwikkeling, dit om een alternatief te ontwikkelen voor het WMO vervoer.
Binnen het Platform leeft vooral de vraag hoe de gemeente om zal gaan met de
nieuwe wetgeving die toegang tot alle openbare ruimtes wil garanderen aan
mensen met een beperking. Concreet levert deze vraag geen antwoorden op.
Wel is er binnen dit kader al een nieuwe ontwikkeling aangaande de toegang tot
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het evenemententerrein die voor mensen met een beperking onoverkomelijke
problemen met zich mee brengt.
Vanuit de gemeente zal hier komend jaar aandacht aan worden besteed.
Ook het parkeerbeleid roept vraagtekens op: de handhaving laat te wensen over
waardoor op enkele plaatsen een normale doorgang wordt belemmerd. Dit levert
hier en daar gevaarlijke situaties op.
In simpele gevallen, zoals de auto op de stoep, zou het benaderen van de
overtreders een eerste stap kunnen zijn, zoals dit ook bij overhangend groen zou
moeten gebeuren. Daarna komt handhaving aan de orde.
De heer van Rijswijk heeft afscheid genomen als lid van de Participatieraad; de
directe verbinding tussen de Raad en het Platform is daarmee verdwenen.
Wel is er een contact gelegd met de voorzitter van de Participatieraad, dhr.
Wilhelm, om de relatie te onderhouden ten behoeve van beide instellingen.
Vanuit de Participatieraad is ook aangegeven belang te hebben bij een
voortzetting van het contact. In welke vorm dit gerealiseerd dient te worden, is niet
duidelijk. ( zie hoofdstuk Onze activiteiten )
De heer Wilhelm bezoekt de bijeenkomsten van het Platform.
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Werkgroep BTB Dalfsen-Hoonhorst-Oudleusen
Uitgevoerde acties en behaalde resultaten
Vanuit de gemeente neemt de heer Koerhuis regelmatig deel aan het overleg
binnen de BTB-groep ( 1 keer per 2 maand ) om verlangens en vragen aangaande
de bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare gebouwen en wegen te
beantwoorden.
Daar waar het gaat om concrete vragen die een directe oplossing vragen (
overhangende takken en/of ander snoeiwerk, onregelmatige stoepen,
parkeerbeleid ) ervaren wij een positieve bijdrage.
Te denken valt hierbij aan de aanpassing van een wildrooster, de controles op hard
rijden en het omgaan met parkeerbeleid voor invaliden.
Daarnaast beseft de BTB-groep terdege dat niet onmiddellijk alle wensen
gerealiseerd kunnen worden.
Wel wijst zij erop dat de gemeente bij haar uitvoering van werkzaamheden
aangaande toegankelijkheid en bereikbaarheid van wegen en openbare ruimtes
een beleid dient te voeren dat, meer nog dan in het verleden, gericht is op
toegankelijkheid en bereikbaarheid voor iedereen.
De situatie rond de hellingbaan van het evenemententerrein is daar een voorbeeld
van. Nog steeds is niet duidelijk wie de eindverantwoording draagt over de
eventueel uit te voeren werkzaamheden.
Daarnaast heeft de BTB groep zich bezig gehouden met de scholenvoorlichting en
het GVVP en volgt zij de ontwikkelingen rond de nieuwe Participatieraad.
Vanuit de BTB is er daarnaast contact geweest met het Zorgcafé en Dalfs Blauw.
Er is afscheid genomen van mevr. Van Rijswijk die na jarenlange betrokkenheid,
waarvoor hartelijke dank, haar functie heeft neergelegd;
Knelpunten BTB groep
Voorop staat het goede contact met de gemeente in de persoon van dhr. Koerhuis.
Er is een voortdurende bereidheid mee te denken en daarnaast ook kritisch te
kijken naar de vragen en wensen vanuit de BTB groep.
We begrijpen dat ook hij is gebonden aan prioriteiten binnen het gemeentelijk
beleid aangaande onderhoud en aanleg.
Vooral het onderhoud aan trottoirs, wegen in de “oudere” wijken en het centrum
laat in de ogen van de BTB Dalfsen sterk te wensen over. De begaanbaarheid is er
ondermaats (voorbeeld: Ruitenborghstraat )
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Werkgroep BTB Nieuwleusen
Uitgevoerde acties en behaalde resultaten 2015/realisatie 2016
De renovatie van de Grote Markt is voltooid.
We hebben onze twijfels over de bruikbaarheid, omdat ( vooral op de zaterdagen )
de verkeersstroom moeizaam verloopt door veel elkaar tegemoetkomend verkeer.
Daarnaast neemt de markt veel parkeergelegenheid in.We volgen de
ontwikkelingen op de voet.
De gemeente heeft in overleg met Plaatselijk Belang witte strepen geplaatst op de
plekken waar het fietspad ophoudt en op de Burg Backxlaan uitkomt.Deze
markering is niet duidelijk voor de automobilisten en zorgt voor gevaarlijke
situaties.
Er is dit jaar meegewerkt aan de Scholenvoorlichting en de Scootmobielcursus.
We bezochten de integratieavond voor nieuwkomers en de jaarlijkse bijeenkomst
van B. en W. met Plaatselijk Belang in Het Witte Peerd en hebben daar vragen
gesteld omtrent het effectueren van het V.N. verdrag aangaande mensen met een
beperking. In dit verdrag wordt aangegeven dat alle openbare ruimtes toegankelijk
en bruikbaar moeten zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar beperking.
De Gemeente gaf aan hierop toe te zien.
Tevens was er een bijeenkomst met de Participatieraad en Plaatselijk Belang.
Daarnaast bezochten één of meerdere bestuursleden de volgende
bijeenkomsten/vergaderingen:
Mantelzorgavonden in Dalfsen en Nieuwleusen, regiobijeenkomst in Zwolle over
het collectief vervoer, bijeenkomsten in Dalfsen met de klankbordgroep GVVP,
inloopmiddag Dalfsen over vervoer, bespreking over de website, opening zorgcafé
Dalfsen.
Knelpunten BTB groep
De verkeerssituatie rond de Grote Markt blijft onze aandacht houden.
Daarnaast volgen we de ontwikkelingen rond het V.N. besluit en wat dit betekent
voor de praktijk van alle dag op de voet.

Werkgroep BTB Lemelerveld
Uitgevoerde acties en behaalde resultaten 2015/realisatie 2016
Het Kroonplein:
Vanuit de BTB groep is er een voortdurend overleg geweest aangaande de
ontwikkeling en aanleg van het Kroonplein.Het werk is bijna voltooid. Samen met
de gemeente zijn er parkeerplaatsen voor invaliden ingetekend.
Na aandrang van visueel gehandicapten worden er bij ten Broeke, Reimink en de
Kletsmajoor blindengeleide stroken gerealiseerd.
Heidepark:Er lag een wens om 2 invalide-parkeerplaatsen te realiseren achter de
sporthal. Vanwege juridische onduidelijkheden is dit ingetrokken.
KANS-project
We hebben ons aangesloten bij een activiteit van VVN op de Heideparkschool om
kinderen veiligheid te bieden in de verkeerssituatie. Het gaat om de locaties
Kroonplein en Heidepark.
Werkgroep Veiligheid Lemelerveld.
Vanuit de BTB hebben wij ons aangesloten bij een werkgroep vanuit Plaatselijk
Belang Lemelerveld. Zij houdt zich o.a bezig met N348 en onderliggend wegennet.
Voorlichting:
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Er is voorlichting gegeven op de Heideparkschool, de H. Hartschool en de
Regenboogschool.
Afscheid:
Na veel jaren actief te zijn geweest binnen de BTB groep Lemelerveld hebben wij
dit jaar afscheid genomen van Janet Horsman. Zij was zeer betrokken bij ons werk
en ze heeft veel invloed gehad bij het realiseren van onze doelen.
Knelpunten BTB groep
Er ligt een wens tot het realiseren van een zebrapad bij de Kerkstraat en bij
ten Broeke.

Werkgroep Schoolvoorlichting
Uitgevoerde acties en behaalde resultaten 2016
Dit jaar is er in het voorjaar voorlichting gegeven op De Wegwijzer, De Zaaier, de
Heideparkschool, de Heilig Hartschool, de Regenboogschool en de Baron van
Dedemschool.
In het najaar hebben we een bezoek gebracht aan het Kompas en De Planthof.
De scholen geven hele positieve reacties op het programma. Vooral het uitvoeren
van de praktische opdrachten vraagt veel inlevingsvermogen van de kinderen en
geeft ze een goede indruk van het omgaan met een beperking.
De vorig jaar ontwikkelde dvd is een succes.
Knelpunten Schoolvoorlichting
We ervaren dat de organisatie rond de voorlichting aan scholen moeizamer
verloopt en meer vraagt van de vrijwilligers.
Er is steeds minder tijd en ruimte voor de scholen om tijd in te plannen voor deze
vorm van activiteiten. Het reguliere lesprogramma vraagt alle tijd en energie.
Er is het gevoel dat scholen overvraagd worden als het gaat om maatschappelijke
betrokkenheid te tonen.

Werkgroep Voorlichtingsfilm
Met ingang van 2016 is deze werkgroep opgeheven.

Werkgroep PR en communicatie
Uitgevoerde acties
De website www.spgdalfsen.nl. is online.
Er is een webbeheerder gevonden, dhr. Blaakmeer die in overleg en op
afroep acties onderneemt.
Knelpunten
Voorlopig is er nog onduidelijkheid over de concrete invulling: hoe kunnen we
optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die het medium biedt ?
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Financieel overzicht 2016
_Beginsaldo
Inkomsten Subsidie Gemeente Dalfsen
Uitgaven
Declaraties vergaderingen, administratie-,
vervoers- en representatiekosten
Kosten Jaarverslag
Bankkosten
Totale uitgaven

2664,60
2700.00

965.00
96.80
127.80
1189.60

Batig saldo over 2016 ( 2700 – 1189.60 ) 1510.40
Nieuw tegoed
( 2664.60 + 1510.40 )
4175.00
Financieel zijn we een zeer gezonde stichting. De uitgaven lagen in 2016 lager dan
in de jaren hiervoor.
De gemeente Dalfsen kent ons jaarlijks een afgesproken bedrag aan subsidie toe .
Voor de komende jaren zal er opnieuw met de gemeente overlegd worden omtrent
de hoogte van de subsidie.

Lijst van gebruikte afkortingen
SPGD
stichting platform gehandicapten Dalfsen
BTB
bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid
WMO
wet maatschappelijke ondersteuning
WZL
wet langdurige zorg
WWB
wet werk bijstand
SKT
sociale kernteam
PGB
persoons gebonden budget
HH1
huishoudelijke hulp ( huishoudelijke werkzaamheden )
HH2
huishoudelijke hulp ( organisatie van het huishouden )
GVVP
gemeentelijk verkeers- en vervoerplan
VVN
veilig verkeer Nederland
KANS
kinderen anders naar school
OPT
op persoonlijke titel
TAVENO
tot algemeen vermaak en nuttige ontspanning
PCOB
protestants christelijke ouderen bond
SMON
stichting maatschappelijk opbouwwerk Nieuwleusen
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Ledenlijst
Algemeen
In 2016 hebben wij afscheid genomen van mevrouw van Rijswijk en mevr.
Horsman.
Toegetreden zijn in 2016 dhr. Morrenhof en dhr. Veltmaat.
Leden SPGD en werkgroepen eind 2016/ begin 2017
Bestuur
J.
van Rijswijk
voorzitter
opt
F.
de Vries
vice- voorzitter
opt
A.
van Leeuwen
secretaris
Taveno
J.
Feenstra
penningmeester
opt
K.
Hofkamp
algemeen bestuurslid opt
Werkgroep BTB Dalfsen- Hoonhorst- Oudleusen
A.
Bijvang
opt
W.
Braam
opt
J.
Koller
Plaatselijk Belang Oudleusen
G.
Morrenhof
opt
P.
Scheltens
opt
S.
van Eck
opt
M.
Veltmaat
opt
R.
de Vries
opt
Werkgroep BTB Lemelerveld
A.
Evers
opt
G.
Hullegie
opt
Werkgroep BTB Nieuwleusen
D.
Hoogers
opt
H.
Nijboer
opt
K.
Nijland
PCOB Nw/D
F.
de Vries
opt
Algemeen lid
M.
Overmars
SMON
N.B. Leden uit de verschillende BTB werkgroepen verzorgen de scholenvoorlichting aangevuld met de volgende personen: J. Braam, G. Hilgenkamp, R.
Ekkelenkamp, H. Jutten, T. Feijen, G. Binnendijk en W. Koller.

Secretariaat: Ankie van Leeuwen
Koepelallee 6
7722 KT Dalfsen
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