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

dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Van Raalte (kerken), dhr. Jansen (Werk en
Inkomen), mevr. Jeeninga (Vr. Org.), 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. Dijkstra (Samen Doen)

Afwezig met kennisgeving: dhr. Slagter (Werk en Inkomen), dhr. Warmelink (MAR), Mevr.
Bruggeman (Samen Doen)
1. Opening door de voorzitter
Een ieder is welkom geheten door de voorzitter in het bijzonder de aanwezige gasten.
2. Kantelingen Leerlingenvervoer
Het thema is toegelicht door Veronie Disselhorst (zie bijgevoegde presentatie)
Eerst is de huidige situatie geschetst. Kanteling t.o.v. deze situatie is noodzakelijk om meer
aan te kunnen sluiten bij de behoefte. Door technologische innovaties (bijv. ontwikkeling
van apps, de Voor Elkaar Pas, etc.) is het mogelijk en noodzakelijk om op een andere
manier naar maatwerk in het vervoer te kijken.
Hiertoe is de pilot Reiskoffer opgezet, waarbij gesprekken met ouders/scholen/Samen Doen
als uitgangspunt hebben gediend. De pilot wordt in eerste instantie onder ongeveer 15
hiertoe capabel geachte leerlingen uitgevoerd.
In samenspraak met de ouders van de betreffende leerling wordt een persoonlijk
vervoersplan opgesteld. Alleen wanneer eenieder vertrouwen in het plan heeft en hier
achter staat wordt de nieuwe vervoerswijze doorgevoerd. Zou de pilot succesvol blijken
dan kan het zo zijn dat het team Samen Doen toekomstig betrokken wordt bij het opstellen
van het persoonlijk vervoersplan.
De uitkomsten van deze proef worden t.z.t. gedeeld met de participatieraad.
3. Nieuw Naoberschap (NN)
Freddy Schuldink en Jaike Prins hebben het thema toegelicht middels een presentatie (zie
bijgevoegd). NN is de overkoepelende naam voor een nieuwe vorm van samenwerking.
Er zijn 6 projecten aangewezen om als leeromgeving te dienen voor NN, een 7e project is
nog nader te bepalen. Het betreft projecten waar we van willen leren, daarna zijn nieuwe
projecten mogelijk.
Opmerkingen n.a.v. besproken projecten:
1. Inclusieve samenleving: omtrent dit thema is gesproken over de inbreng van OOG in
de laatste college B&W. Volgens wethouder Scheele deed deze geen recht aan de
inspanningen die door de gemeente zijn verricht. Aan de door OOG genoemde thema’s
is wel degelijk voorbereidend gewerkt, in tegenstelling de door OOG gewekte suggestie
dat hier niets aan is gedaan. Rob heeft namens OOG verklaard dat het probleem meer
ligt bij de gebrekkige informatievoorziening door de gemeente. Informatie moest door
hen zelf her en der vergaard worden. Betere afspraken rondom informatievoorziening
zijn te maken. Hieruit volgt de leerervaring: welke verwachtingen wek je en hoe kun je
verwachtingen over en weer op de goede manier wegzetten.
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2. Uitvoeringsplan mantelzorg: mantelzorgers zijn moeilijk in beeld te krijgen, mensen
beseffen vaak zelf niet dat ze mantelzorger zijn. Informatievoorziening is te
verstrekken ter bewustwording hiervan bij de burgers in de gemeente Ommen.
3. Vrijwillige ouderenadviseurs: 80% van de mensen weet niet dat ze een beroep kunnen
doen op VOA’s. Bekendheid van de VOA’s is te vergroten. Gesprekken hieromtrent
worden gevoerd.
4. Ommerschans: de website van Ommerschans is aanbevolen, alle informatie rondom dit
thema is daar te vinden..
5. Automaatje ANWB: wordt vooral door inwoners van Ommen draaiende gehouden. Is
een groot succes. Bovengemiddeld goede resultaten.
6. Inloophuis Ommen: lang proces maar inmiddels geopend. Nu is het wachten op
resultaten.
7. Als 7e nieuwe project is de Ommer agenda voorgesteld. Deze Ommer Agenda zal na
inventarisatie in de samenleving vele mogelijke projecten opleveren. In overleg met de
wethouder en participatieraad zijn hieruit 1 of meerdere projecten te kiezen.
Frans, Mario en Bert vormen een werkgroep. Zij zullen hierbij o.a. het vervolgproces
goed doornemen, bindende afspraken maken over informatievoorziening, doorspreken
hoe de Ommer Agenda georganiseerd moet worden, hoe te verankeren en afspraken
maken rondom rapportage vanuit de gemeente omtrent de zes eerste projecten.
Resultaten brengen zij terug in de participatieraad.
Punten hierin mee te nemen:
• Overlegtafel: mogelijkheid gezamenlijk coöperatie opzetten: nog goed over na te
denken. Is voor discussie vatbaar.
• Belangrijkste groep opdrachtgever burger wordt gemist: hier wordt in de
werkgroep verder over gesproken.
• Hoe gaat men hiermee verder in de nieuwe organisatie. Na de vergaderingen
van 16/17 november is duidelijk hoe de Raad hierover denkt. Vervolgstap is
ambtelijke ondersteuning. Eind november wordt het stappenplan verder
besproken met wethouder Scheele.
4. Rondje langs de velden
- OOG/GGZ: Rob en Ellen zijn naar de GGZ avond geweest en hebben advies uitgebracht
rondom de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ), waarvoor de gemeente vanaf 2019 de
verantwoordelijkheid draagt.
- Jeugd: Hayo heeft een verslag gegeven van het pleegouder Regio-overleg Ijsselland in
Zwolle met 6 pleegouders.
- Jeugd: Flyer – Meet Up is door Hayo aan alle leden verstrekt. Uitkomsten hiervan zijn
mee te nemen in de Ommer Agenda. Hayo kijkt hoe hij dit vorm zal geven. Vanuit de
gemeente of team Samen Doen is hier niemand bij betrokken.
- Werk en Inkomen: het aangepast Advies beschut werken van Mario en Louis is
uitgedeeld.
- SPO: Annemarie heeft een gesprek gehad met Karin Scholten inzake statushouders.
Samenvatting van dit gesprek met suggesties worden verzonden naar Susan ter
agendering voor de volgende participatieraad op 28 november.
- SPO: thema eenzaamheid is te verankeren in de participatieraad. Vele groeperingen
hebben dit thema als aandachtspunt.
- Kerken: de aanname dat het cluster kerken opgeheven zou worden of opgenomen in
cluster vrouwen is ontkracht. Bea voert gesprekken t.b.v. versterking van het cluster.
- Soc. Cohesie en leefbaarheid: Mario heeft is bij een bijeenkomst geweest van alle
plaatselijke belangen. Bij alle PB’s bestaat de behoefte voor budget om eigen
ideeën/projecten uit te kunnen voeren. Ook Mario is op zoek naar een lid voor het
cluster om extra voeding te krijgen t.b.v. de participatieraad.
5. Mededelingen
Geen.
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6. Ingekomen en verzonden stukken:
Ingekomen:
a. Cliënt ervaringsonderzoeken WMO (bijlage 05a1 t/m 05a4)
Bij vragen hieromtrent kan men Vivienne raadplegen.
b. Reactie op advies Notitie Samen Doen Ommen (bijlage 05b)
De notitie is vastgesteld bij de Raad.
Verzonden:
Geen.
7. Advies nieuw beschut werken
Aangevulde definitieve advies is door Mario op papier verstrekt. Deze wordt digitaal naar
Susan gestuurd ter verstrekking aan Edwin Smit.
8. Notulen vergadering 3 oktober 2018
Tekstueel: akkoord en vastgesteld.
N.a.v.:
- geen.
9. Verslag DB-overleg 17 oktober 2018
Agendapunten participatieraad 28 november omtrent thema Werk en Inkomen worden in
het DB van 14 november a.s. besproken.

10. Sluiting van de vergadering

Volgende vergadering: 28 november 2018, 19.30 – 22.00 uur Gemeentehuis te Ommen
Vastgesteld in de vergadering van 28 november 2018, aanvang 19:30 uur.
Voorzitter,

A. Vroon
Secretaris,

S. van Harten
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