Notulen vergadering Participatieraad Sociaal Domein Ommen
Datum:
28 november 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, dhr. H
Braakman (jeugd), dhr. den Hoedt (Soc. Cohesie en Leefbaarheid), mevr. Van
Harten (secretaris), Mevr. Greveling (Gemeente), Mevr. Dijkstra (Samen Doen),
dhr. Bongers (wethouder)

Afwezig met kennisgeving: mevr. Metselaar (OOG), mevr. Van Loon (SPO), mevr. Bruggeman
(Samen Doen).
1. Opening door de voorzitter
Eenieder is welkom geheten door de voorzitter.
Wethouder Bongers heeft zich voorgesteld en een overzicht gegeven van de thema’s welke
hij in portefeuille heeft. Door middel van een voorstelrondje hebben de
participatieraadleden zich voorgesteld.
2. Thema Werk en Inkomen
2.1. Algemene inleiding door Edwin Smit
Edwin Smit heeft een korte inleiding op de thema’s gegeven.
2.2. Toelichting KIK-project door Edwin Smit
De in het kader van dit project benaderde mensen zijn bevraagd. In het algemeen
hebben zij de aandacht, ongeacht het behaalde resultaat, als positief ervaren.
Nieuw Beschut werken is nog niet in deze pilot meegenomen.
2.3. Toelichting Village Deals door Agnes Roozeboom
Het project heeft nog niet geleid tot concrete plaatsingen cq doorstroming naar
betaald werk. In den lande lopen alle gemeenten tegen dezelfde punten/problemen
aan. Aanbieders hebben geen financieel belang om hieraan mee te werken. Het doel
is arbeidskwaliteit op zorgvuldige wijze te proberen te ontwikkelen. Maatwerk en
zorgvuldig handelen is van belang. Negatieve emoties zijn niet te voorkomen,
hiervan moet men zich wel bewust zijn en zorgvuldig mee omgaan.
Plaatsbaarheid is afhankelijk van de markt. Op dit moment is deze gunstig maar bij
een eventuele recessie dan vullen de kaartenbakken zich weer en ontstaat weer een
andere situatie. Na de eindevaluatie zullen de definitieve bevindingen gedeeld
worden met de participatieraad.
2.4. Toelichting Vroegsignalering Schulden door Agnes Roozeboom.
Vanuit armoedebeleid is dit ontstaan. Ambitie: Ommen in 2020 armoedevrij door middel
van het stimuleren van de samenwerking en het bieden van handvatten aan
doelgroepen om financieel gezonde keuzes te kunnen maken. Het plan van aanpak is
toegelicht. Het is van belang in een vroegtijdig stadium betalingsachterstanden te
detecteren. Dit gebeurt door gemaakte matches n.a.v. meldingen van achterstanden in
betalingen vanuit 2 verschillende systemen. In een dergelijk geval gaan
schuldhulpverlening/Samen Doen op bezoek bij betrokkenen en gaan in gesprek over de
oorzaak van de achterstanden, waarna een plan van aanpak wordt opgesteld. Dit
gebeurt altijd in overleg met de betrokkenen en op vrijwillige basis. Het project start
februari 2019 in de hoop grote schulden vroegtijdig te voorkomen.
Gezien mensen met schulden pas na ongeveer 4 jaar in de schuldhulpverlening terecht
komen worden de resultaten van het project dan pas zichtbaar.
1
Notulen Participatieraad 28 november 2018

De participatieraad vraag zich af op basis waarvan organisaties melding van schulden
aan de gemeente Ommen mogen doen en in hoeverre personen er zelf van op de hoogte
zijn dat deze bestanden worden afgestaan. Hieraan wordt bekendheid gegeven.
Statushouders dynamiseren: een plan van aanpak is in de maak en er komt nieuwe
wetgeving die gemeenten meer regie geeft.
Positieve insteek op heel veel punten. Presentatie wordt doorgestuurd.
3. Bespreken Advies ‘statushouders in Ommen’
Door afwezigheid van Annemarie is er geen terugkoppeling gegeven.
De voorzitter en secretaris schrijven een advies.
4. Rondje langs de Velden
- OOG: GGZ avond: sluiting dagbestedingcentra, Kampen, Zwolle, Steenwijk en Dalfsen
i.v.m. financiële problemen, doordat dagbesteding daar vroeger geïndiceerd werd maar
nu niet meer. In Ommen is geen dagbestedingcentrum. Sluiting Dalfsen zou cliënten uit
Ommen kunnen raken.
- Werk en inkomen:
• op 20 december organiseert Stichting Ommen Samen Sterk een bijeenkomst
inzake Armoede.
• het plan maatwerkvervoer is door Louis nog steeds niet ontvangen.
Communicatie tussen aanbieder en uitvoerder is slecht. Punt wordt in
eerstvolgende DB opnieuw besproken.
- Jeugd:
• Presentatie meet-up is ontvangen: goed bezocht ongeveer 30 personen vanuit
de politiek, ongeveer 40/50 personen jeugd. Eens/oneens stellingen gedaan en
besproken. Tip van voorzitter: Baron Muelertstichting om subsidie vragen: in
voorjaar opnieuw mogelijkheid hiertoe. Dit wordt gemeld in het Ommer
nieuwsblad. Hoe krijgt dit in de politiek een vervolg: nu meer sociaal
discussiepunt onder jeugd zelf, politiek springt in en geeft mening, onder
jongeren zelf houden was de insteek.
• Regio-overleg Zwolle: 18- 18+: jeugdloket, hier kan jeugd onder de 18 terecht
met vragen over wat te doen als ik 18 word. met alle vragen terecht. Jeugdloket
is niet in Ommen. Jaarplan voor volgend jaar wordt geschreven.
• Website vindbaarheid en zichtbaarheid: via google staat bij een zoekopdracht de
participatieraad nu bovenaan, daaronder pas de website van de gemeente. Via
de website van de gemeente Ommen is de participatieraad nu ook makkelijker
terug te vinden.
- OOG: mantelzorgavond is redelijk bezocht. Bijeenkomst in de Kern betrof een zinvolle
avond.
- Soc. Cohesie en leefbaarheid:
• inclusieve samenleving werkgroep is samen gekomen waarbij aan de hand van
een vragenspel 3 thema’s met ervaringsdeskundigen behandeld zijn. Besproken
is o.a.: wat kunnen wij in Ommen doen en wat is er al.
• Niet bezorgen Ommer Nieuws en Dedemsvaartse Courant in het buitengebied.
Mario heeft gebeld met bezorger maar nog geen reactie ontvangen. Wanneer
geen reactie komt is dit door de gemeente op te pakken en na te vragen bij
Leone Wiersma.
- Kerken: er is gesproken met een afvaardiging van het diaconaat en platform Ommen.
Het was een goed gesprek waarbij geprobeerd is mensen enthousiast te maken voor de
participatieraad en er is reclame voor de website gemaakt. Op dit moment is er geen
club van kerken. Is er sprake van ideeën welke interessant voor de kerken zouden zijn
dan geeft Bea dit aan bij hen.
- Vrouwen org.: Carola en Anneke zijn bezig met you-mee app voor burgerparticipatie.
Dit staat nog in de kinderschoenen. Volgend jaar is besluit te nemen hoe hier mee door
te gaan. Tbv voeding vanuit achterban Ommen.
- Wethouder:
• Er is in de gemeente een besluit genomen m.b.t. vroegsignalering.
• Scheiding Hardenberg/Ommen: in december zal een brief naar burgers gaan met
een overzicht waar je je als burger moet melden met vragen en andere
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praktische zaken hieromtrent. Vanaf januari worden nog veel diensten
afgenomen van Hardenberg dus voor veel mensen verandert niets. Hoe verder
met Samen Doen team: er wordt gesproken met verschillende ketenpartners
door wethouders/bestuurders. In januari zal voorgesteld worden in het college
om per 1 juli 2019 over te gaan naar een nieuwe organisatie. In januari volgt
meer duidelijkheid voor de betrokkenen. Petra Dijkstra geeft aan dat de
medewerkers vertrouwen hebben in de afloop.
5. Mededelingen
Geen.
6. Ingekomen en verzonden stukken:
Ingekomen:
a. Verslag voorzittersoverleg adviesraden Ijsselland (ter kennisname)
b. Overzicht afname modules aanbod ondersteuning adviesraden (ter kennisname)
Verzonden:
c.- Advies Beschut werken (ter kennisname): door college overgenomen in komt
nog in de Raad.

7. Notulen vergadering 7 november 2018
Na kleine tekstuele wijzigingen akkoord en vastgesteld.
8. Verslag DB-overleg 19 november 2018
Ter kennisname.
9. Rondvraag
• Week van de kindermishandeling en financieel tekort jeugdzorg: hoe zit dit in
Ommen? Vivienne zoekt dit uit en doet hiervan melding.
• Sociaal domein: per 1 januari start de nieuwe regeling omtrent de eigen bijdrage.
Hoe staat Ommen hierin en wat denkt Ommen tekort te komen. Ook voor Ommen
gaat dit in 2019 alleen voor maatwerkvoorzieningen gelden en niet voor algemene
voorzieningen (huishoudelijk hulp) In 2020 wellicht wel. Aanzienlijke tekorten
worden wel verwacht. De angst bestaat dat dit zal leiden tot een toename in
aanvragen voor bijvoorbeeld trapliften en scootmobiels, gezien de maximale
bijdrage 17,50 euro per maand zal worden. Voor inwoners is de regeling positief. Er
geldt gen inkomensgrens, er wordt 1 lijn gevolgd voor alle inwoners.
• In januari wordt het jaarplan 2019 en de begroting geagendeerd in het DB.
10. Sluiting van de vergadering
De voorzitter heeft een ieder fijne feestdagen toegewenst en de vergadering gesloten.
Volgende vergadering: 23 januari 2019, 19.30 – 22.00 uur Gemeentehuis te Ommen
Vastgesteld in de vergadering van 23 januari 2018, aanvang 19:30 uur.
Voorzitter,
A. Vroon
Secretaris,
S. van Harten
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