Notulen vergadering Participatieraad Sociaal Domein Ommen
Datum:
4 juli 2018
Locatie:
Gemeentehuis te Ommen
Tijd:
19:30 uur
Aanwezig:

dhr. Vroon (voorzitter) dhr. Warmelink (MAR), mevr. Van Raalte (kerken), dhr.
Jansen (Werk en Inkomen), mevr. Jeeninga (Vr. Org.), dhr Slagter (werk en
Inkomen), dhr. Spronck (OOG), mevr. Rotteveel (OOG), Mevr. Jaspers, mevr.
Metselaar (OOG), dhr. H Braakman (jeugd), mevr. van Loon (SPO), dhr. den
Hoedt (gedeelte, Soc. Cohesie en Leefbaarheid), dhr. Scheele (wethouder),
mevr. Van Harten (secretaris), dhr. Slagter, Mevr. Greveling (Gemeente) Mevr.
Bruggeman (Samen Doen), Mevr. Dijkstra (Samen Doen)

Aanwezige gasten: namen bekend bij participatieraad (i.v.m. vernieuwde privacywetgeving
worden de gasten in het verslag niet bij name genoemd).
1. Opening door de voorzitter
Een ieder is welkom geheten, speciaal welkom voor alle gasten. De voorzitter heeft een
korte toelichting geven m.b.t. de participatieraad.
2.

Passend onderwijs
Dhr. Ensink directeur samenwerkingsverband SWV NO-Overijssel en Hr. Zuidhof
beleidsmedewerker onderwijs gemeente Ommen/Hardenberg hebben een presentatie
gegeven rondom de stand van zaken van het Passend Onderwijs (zie bijlage).
Wanneer u onderstaande link volgt vindt u het Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017
waarin meer informatie te vinden is rondom het thema.

https://om.vechtdalcollege.nl/Portals/0/SOP%202016-2017.pdf
Aandachtspunten:
er is nog sprake van (te) veel contacten met jeugdzorgverleners. Dit resulteert in
“afstemmingsstress”. Dit werkt vertragend voor hulp aan kinderen. Hier wordt aan
gewerkt.
Vragen uit publiek:
Blijft Ambelt bestaan: er is bevestigd dat de Ambelt als voorziening blijft bestaan.
Is er sprake van druk op schoolbesturen om maatregelen te nemen tegen te grote
klassen?: dhr. Ensink kan ten aanzien van dit thema enkel aanbevelingen doen aan
schoolbesturen, het is aan de schoolbesturen zelf om te bepalen hoe geld wordt
ingezet en of ze dit inzetten voor verkleining van klassen.
Bekostiging Passend Onderwijs: aangegeven door aanwezige deskundige gast is dat
geld geen belemmering is om problemen op te lossen binnen het
samenwerkingsverband.
Aanwezigheid deskundigheid rondom en aandacht voor hoogbegaafde kinderen:
aanwezige deskundige gast heeft eigen ervaringen hieromtrent gedeeld waaruit
blijkt dat deskundigheid op school nog ontbreekt. De site veldvaartenvecht.nl wordt
door deskundige gast aanbevolen. Hierop staat alle informatie over Passend
Onderwijs, ook wordt aandacht besteedt aan (hoog)begaafdheid en kan op de site
contactinformatie gevonden worden indien meer informatie wordt gewenst.
Vanuit team Samen Doen wordt tevens gemeld dat er vaak nog (te)veel mensen
aan tafel zitten. De doelstelling is om met zo min mogelijk partijen oplossingen te
zoeken.
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3. Mededelingen
Geen.
4.

Ingekomen en verzonden stukken:
Ingekomen:
a.
Verslag bijeenkomst regionaal cliëntenplatform jeugdhulp IJsselland 30 mei (bijlage 4a)
Ter kennisname.
b.
Brief Zorgbelang Overijssel (bijlage 4b) incl. drie bijlagen (4b bijlagen 1/2/3)
Voorkeuren participatieraad:
Regionaal werkbedrijf reintegratie: ja
Maatwerkvervoer en leerlingenvervoer: nee
Wmo voorziening ondersteuning: ja
Beschermd Wonen en GGZ-thema’s ja
Voorzitteroverleg: ja.
Susan schrijft in.
Verzonden:

geen.

5.

Notulen vergadering 30 mei 2018
Dhr. Slagter was wel aanwezig.
Blz 3 nr. 10 Jennien Dijk gaat werken voor gemeente Meppel. Corien Mepschen neemt
over. Hr. J. v.d. Hulst neemt taken mw. Mepschen over.
Ellen volgende vergadering afwezig i.v.m. vakantie.

6.

Verslag DB-overleg 20 juni 2018
Geen opmerkingen.

7.

Rondvraag
Hayo: Erik organiseert bus Emim jongeren met minimumloon. Hayo wil graag
hierbij betrokken worden. Erik meld dat de tour is afgelopen, maar project loopt
nog en Hayo kan ondersteunen in het aanbrengen van jongeren.
Vivienne: clientervaringsonderzoek WMO loopt. De resultaten worden in het najaar
verwacht en worden nadien gedeeld met de participatieraad.
Hayo: er volgt, in verband met de vernieuwde privacywetgeving, nog een
privacystatement ten behoeve van publicatie op de website.
Folder “doodgewoon doodgaan” is rondgedeeld door Annemarie.

8.

Afscheid Mirjam
Gezamenlijk hebben we Mirjam bedankt voor haar inzet als secretaris van de
participatieraad.

9. Sluiting vergadering

Volgende vergadering: 5 september 2018, 19.30 – 22.00 uur Gemeentehuis te Ommen
Vastgesteld in de vergadering van 5 september 2018, aanvang 19:30 uur.
Voorzitter,

Secretaris

A. Vroon

S. Van Harten
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