Notulen vergadering Participatieraad Sociaal Domein Ommen
Datum:
3 oktober 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)

Afwezig met kennisgeving:
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter heeft een ieder welkom geheten, in het speciaal de aanwezige gasten.
Toegelicht is dat wethouder Ko Scheele door omstandigheden is verhinderd maar
toekomstig wel weer aanwezig zal zijn.
2. Ervaar MEE (bijlage 1)
Het thema is toegelicht door Esther Jager en ervaringsdeskundigen.
De ervaringsdeskundigen hebben zichzelf voorgesteld.
Verschillende ervaringsdeskundigen hebben een verslag gegeven van hun beweegredenen
om zich voor Ervaar MEE in te zetten en praktijkervaringen gedeeld.
Het inzetten van ervaringsdeskundigen betreft een waardevolle toevoeging voor het Samen
Doen team. Het project valt niet onder onafhankelijke cliëntondersteuning, maar betreft
een apart project. Zorgbelang staat hier los van.
Het project bevindt zich nu tussen fase 2 en 3, evaluatie van het project volgt nu.
Esther pleit voor voorzetting hiervan en in het vechtdal doorzetten. Dit advies neemt de
participatieraad mee.
3. Mededelingen
Maandagavond zal een bijeenkomst plaatsvinden inzake GGZ Avond/AVi
gemeenschappelijke participatieraden in de regio.
Naar aanleiding van signaal vanuit de participatieraad, is nu ook een
avondspreekuur gestart van Samen Doen.
Vivienne heeft aangegeven voor gemeente Ommen als werkgever te hebben
gekozen. Vivienne is door de participatieraadleden gecomplimenteerd met haar
keuze.
4. Ingekomen en verzonden stukken:
Ingekomen:
a. Mail omtrent aanpassing notulen 4 juli 2018 (nagezonden bijlage 4a)
Notulen worden aangepast door Susan. Mailschrijver wordt hiervan op de hoogte gebracht
door Susan.
b. Mail Vivienne en adviesaanvraag: Nieuw beschut werk (nagezonden bijlagen 4b1 en4b2)
Edwin Smit vraagt of een afvaardiging van de participatieraad mee wil kijken. Het gaat
hierbij voornamelijk over tijdelijke arbeidscontracten. Het betreft Raadsvoorstellen; er is
nog geen besluit over genomen, maar gaat eerst naar de participatieraad. De
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participatieraad wordt gevraagd om voor 1 november een advies af te geven. De
participatieraad heeft aangegeven dat deze genoeg tijd moet hebben voor
voorbereidingen. Toekomstige adviesaanvragen moeten derhalve eerder worden
aangemeld. Louis Jansen, Erik Slagter en Mario den Hoedt pakken dit namens de
participatieraad op in samenwerking met Edwin Smit.
c. Nieuwkomers statushouders: de wens is met een afvaardiging van de participatieraad
Ommen hierover in gesprek te gaan. Ellen Rotteveel, Anneke Jeeninga en Annemarie van
Loon zullen zich hierover buigen. Vivienne stuurt het plan van aanpak naar Ellen,
Annemarie en Anneke. Tot 31 december is hier tijd voor. Het onderwerp komt terug in de
participatieraad van 7 of 26 november.
Verzonden:
- Advies notitie Samen doen (bijlage 02)
- Bijgewerkte ledenlijst (bijlage 03) – participatieraadleden graag eigen gegevens
controleren en eventuele benodigde wijzigingen per mail melden aan secretaries.
Uiterlijk as woensdag opsturen.
5. Notulen vergadering 5 september 2018 (bijlage 04)
Tekstueel akkoord en vastgesteld.
N.a.v.:
- toekomst samen doen door ontvlechting 1 jaar uitgesteld? Is nog niet duidelijk, wordt
nog een besluit over genomen.
6. Verslag DB-overleg 19 september 2018 (bijlage 05)
Ter kennisname aangenomen.
7. Beschermd wonen (bijlage 06)
Toelichting door Vivienne Greveling.
Het thema is middels een presentatie verder toegelicht door Vivienne.
Voor 2019 wordt dit thema een vraagstuk waarin de participatieraad zal worden
meegenomen.
8. PR (public relations) participatieraad
Toelichting door Bert Vroon.
Mario informeert bij Dommerholt Verspreidingen inzake niet ontvangen plaatselijke kranten
in het buitengebied. Wanneer dit geen resultaten oplevert is dit te melden bij B&W.
Hayo en Susan buigen zich, evt. met derde over de publieke bekendheid van de
Participatieraad Ommen. Verder informatie hierover volgt.
9. Rondvraag/rondje langs de velden:
- Ellen/Rob: hebben verslag gegeven van hun gesprek met de gemeente m.b.t. het
thema: personen met verward gedrag. Zij hebben goed kenbaar kunnen maken,
waarom de locatie in Balkbrug niet wenselijk is. Het advies is opgenomen in de
notitie. Met de veiligheidscoördinator wordt hierover gesproken. Vervoer: waar
veiligheid niet in geding is wordt een ambulance ingezet. Voor Ommen gaat Almelo
dit regelen. Ellen en Rob horen het zodra meer duidelijkheid hieromtrent bestaat.
- Ellen: aan mensen in de gemeente Hardenberg is 100 euro uitgekeerd als
mantelzorgcompliment. Dit is als advies door Rob Spronck aan de gemeente
meegegeven. Hierover volgt nog een gesprek waarover meer informatie volgt.
- Het OOG heeft een advertentie geplaatst t.b.v. bestuursleden. Geïnteresseerden
kunnen zich melden bij Bert.
- Hayo: 19 september heeft het regio jeugdoverleg plaatsgevonden. De regionale
Jeugdhulp website is goed gevorderd. Uitnodigingen t.b.v. bijeenkomst op 5
november voor pleegzorgouders zijn verstuurd.
- Vrijdag 9 november zal het eerste jongerencafe plaatsvinden vanuit Jongerenwerk
Ommen. Participatieraadleden zijn van harte welkom. De vraag is gesteld of de
naam juist gekozen is, wellicht nog te veranderen.
- Annemarie: bij het rondje langs de velden is er niet genoeg tijd om dieper op zaken
in te gaan. Punten waarop dieper ingegaan dient te worden, voortaan vooraf melden
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-

via secretaris, zodat in het DB-overleg kunnen worden meegenomen t.b.v bepaling
agendapunten.
Jan: 12 november: feestelijke avond mantelzorgers bij Caroussel.
Mario: Plaatselijk belang is bezocht door Samen Doen.
Anneke: mevrouw W.J. Ligtenberg is uit het cluster gegaan, Carola Schreuder heeft
plaatsgenomen is wordt de vervangster van Anneke.

10. Sluiting van de vergadering

Volgende vergadering: 7 november 2018, 19.30 – 22.00 uur Gemeentehuis te Ommen
Vastgesteld in de vergadering van 7 november 2018, aanvang 19:30 uur.
Voorzitter,

A. Vroon
Secretaris,

S. van Harten
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