Notulen vergadering Participatieraad Sociaal Domein Ommen
Datum:
5 september 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 (Soc. Cohesie en Leefbaarheid), dhr. Scheele (wethouder), mevr. Van
Harten (secretaris), dhr. Slagter, Mevr. Greveling (Gemeente) Mevr. Bruggeman
(Samen Doen), Mevr. Dijkstra (Samen Doen)

Als gast aanwezig: Mevr. Damhuis
Afwezig met kennisgeving:
1. Opening door de voorzitter
Een ieder is welkom geheten, speciaal welkom voor alle gasten.
2. Mededelingen
Susan is officieel benoemd als secretaris van de participatieraad.
I.v.m. de Privacyverordening heeft de voorzitter gevraagd of iemand van de
participatieleden bezwaar heeft tegen vermelding van hun namen in de notulen:
geen van de leden heeft hier bezwaar tegen. Gasten op publieke tribune worden
niet meer met naam vermeld in de notulen.
3.

Ingekomen en verzonden stukken:
Ingekomen:
Geen.
Verzonden:
Geen

4.

Notulen vergadering 4 juli 2018
Ellen was niet aanwezig, Susan wijzigt notulen.

5.

Verslag DB-overleg 27 augustus 2018
Gewijzigde datum 7 november 2018: Jan kan dan niet aanwezig zijn.

6.

Aanpak personen met verward gedrag
Vivienne heeft een inleiding gegeven op het onderwerp.
Een verdere toelichting is gegeven door Yolanda Damhuis. Zij heeft een film vertoond
waarin de 9 bouwstenen rondom dit thema zijn uitgelegd.
Link naar de getoonde film: https://youtu.be/sFA8p5607wc
De werkwijze is geschetst hoe in het verleden omgegaan werd met personen met
verward gedrag. Veelal liep dit via politie waarbij de mogelijkheid bestond dat personen
weer vertrekken zonder beoordeeld te worden door deskundigen.
Per 1 oktober komen alle meldingen binnen bij team VIA. Hiervoor wordt een apart
telefoonnummer beschikbaar gesteld welke 24/7 bereikbaar is. Er wordt een campagne
gestart omtrent Team Via ter bekendmaking.
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Team VIA wordt de spin in het web. Zij hebben korte lijnen met GGZ/Samen doen en
verzorgen registratie van personen met verward gedrag in het systeem.
Bij een melding kan de medewerker van team via zien of een gemeld persoon al in het
systeem zit.
In Ommen is een integraal preventienetwerk ingesteld. Degenen die hierin zitten
hebben een goed beeld van mensen waar zorg om zijn (zorgmijders).
Door team VIA wordt in samenwerking met bijvoorbeeld wijkagent/Samen Doen een
plan opgesteld. Bekenden/buren/familie van een persoon met verward gedrag worden
hierbij betrokken, rekening houdend met de privacywetgeving. Het blijft belangrijk
blijvend in te zetten op voorkomen van verward gedrag, bijvoorbeeld door creëren van
een netwerk rondom een persoon. Het ontbreken van een netwerk rondom personen
veroorzaakt vaak verward gedrag.
Bij melding van een persoon met verward gedrag welke nog geen begeleiding heeft/nog
niet in het systeem staan, kan de GGD opgeroepen worden.
Er wordt nog gekeken naar mogelijkheden voor opvang/1e beoordeling in het weekend.
Als mogelijke beoordelingslocatie wordt Veldzicht te Balkbrug genoemd, echter
thuisbeoordeling heeft de voorkeur.
Leden van de participatieraad hebben aangegeven grote bezwaren te zien in Veldzicht
te Balkbrug als beoordelingslocatie (stigmatiserend).
Rondom het plan van aanpak wordt geen formeel advies gevraagd aan de
participatieraad, maar aandachtspunten vanuit de leden zijn zeer welkom.
Het plan van aanpak wordt besproken met Ellen en Rob en zal t.z.t. wederom gedeeld
worden met de participatieraad.
7.

Toekomst samen doen
Ko Scheele heeft het thema “Toekomst Samen Doen” toegelicht.
Na de toelichting hebben alle participatieraadsleden hun reacties gegeven op de notitie
“Toekomst Samen Doen”. Deze reacties zijn onderstaand samengevat en worden als
advies van de participatieraad verstuurd aan het College van de gemeente Ommen.
De participatieraad heeft positief advies gegeven over de professionele inhoud van de
notitie ‘Toekomst Samen Doen Ommen’. Echter , wij gaan er vanuit dat het definitieve
voorstel m.b.t. tot de organisatie en financiering van het team opnieuw ter advies
aangeboden wordt aan de Participatieraad Ommen.
Wij constateren dat het rapport helder en leesbaar is. Wij zijn verheugd dat de
voorafgaande twee evaluaties positief zijn uitgevallen en constateren dat ‘Samen Doen’
op de goede weg is. Wij zijn content met de vaste professionele schil binnen ‘Samen
Doen’, dit is belangrijk voor de door ons zeer belangrijk geachte laagdrempeligheid.
Tevens zijn wij verheugd dat er voor het Samen Doen team apart budget is, en gebruikt
wordt, om maatwerk te leveren/integrale oplossingen te bieden aan mensen die tussen
wal en schip van regelgeving dreigen te raken.
Aandachtspunten/te borgen bij de verdere invulling van organisatie en financiering:
de regie van Samen Doen blijft na ontvlechting bij Ommen liggen;
de ontvlechting heeft geen negatieve consequenties op ‘Samen Doen’, noch qua
facilitaire dienstverlening, noch qua financiering;
wat met Hardenberg samen gedaan kan worden (bijv.
deskundigheidsbevordering; back-office) kan wat ons aangaat gecontinueerd
worden, vooropgesteld dat de sturing vanuit Ommen kan gebeuren;
er is sprake van heldere financiering; het liefst programmafinanciering;
er een schil georganiseerd blijft vanuit de professionele organisatie rond het
team.
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8.

PGB beschermd wonen
Rob/Ellen/Vivienne zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomst rondom dit thema. De
door hen genoemde aandachtspunten zijn verwerkt in voorstel.
Besloten is dat de participatieraad instemt met het advies. Susan meldt dit aan de
secretaris van de participatieraad Zwolle.

9.

Rondvraag
Annemarie:

heeft een gesprek gevoerd rondom de pilot wijkverpleging. Keuzevrijheid
cliënt zou in geding komen door monopoliepositie van Zilveren Kruis.
Zilveren Kruis is n.a.v. gesprekken een ander model aan het opzetten,
e.e.a. wordt hierdoor alleen maar beter.

Hayo:

de participatieraad voldoet nu aan de verplichtingen van het
privacyreglement. Hayo is door de voorzitter bedankt voor zijn
inspanningen hieromtrent.

Louis:
•

•

•

ziet het onderwerp vervoer graag op de agenda gezet van de
participatieraad. In mei heeft hij een gesprek gehad met de gemeente
Ommen hieromtrent maar beloofde stukken zijn nog steeds niet door
hem ontvangen. Vivienne overlegt met Detmer.
Samen Doen: in vakantieperiode Carinova waren er problemen
rondom huishoudelijke hulp. Deze problemen zij veroorzaakt door
personeelsproblemen.
13 oktober OVO open dag: Larcom doet mee en is startpunt.
Belangstellenden zijn bij deze van harte uitgenodigd.

10. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Volgende vergadering: 3 oktober 2018, 19.30 – 22.00 uur Gemeentehuis te Ommen
Vastgesteld in de vergadering van 3 oktober 2018, aanvang 19:30 uur.
Voorzitter,

A. Vroon
Secretaris,

S. van Harten
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