Notulen vergadering Participatieraad Sociaal Domein Ommen
Datum:
23 januari 2019
Locatie:
Gemeentehuis te Ommen
Tijd:
19:30 uur
Aanwezig:

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

Afwezig met kennisgeving: dhr. Scheele (wethouder), dhr. Jansen (werk en Inkomen), mevr.
Bruggeman (Samen Doen), mevr. Dijkstra (Samen Doen)
1.

Opening door de voorzitter
De voorzitter heeft eenieder welkom geheten en heeft een uitleg gegeven over wat
vanavond de bedoeling is.

2.

Mededelingen
a.
b.

C.

Aanlevering stukken begroting (bijlage 2a)
Wordt aangegeven bij de presentatie van de clusters.
Facturen WMO magazine, adressen juist? (bijlagen 2b1 en 2b2)
Susan vraagt na of een digitaal abonnement mogelijk is wijzigt afleveradres naar
haar adres. Magazines worden door haar voortaan meegenomen naar de
participatieraad vergadering.
Bea van Raalte: gaat verhuizen buiten de gemeente Ommen. Bij deze geeft ze dus
aan dat ze geen lid meer zal zijn van de participatieraad. Volgende vergadering
nemen we afscheid van mevr. Van Raalte.

3.

Ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen:
a.
Reactie Advies thuis in Ommen (bijlage 3a) geen opmerkingen.
b.
Reactie advies PGB beschermd Wonen (bijlage 3b) geen opmerkingen.
c.
Munckhof als vervoerder (nagezonden d.d. 21 januari) eerstkomende
vergadering weer op de agenda.
Verzonden:
c.
Advies aanpassing individuele inkomenstoeslag (bijlage 3c)

4.

Notulen vergadering 28 november 2018 (bijlage 4)
Notulen akkoord en bij deze vastgesteld.

5.

Verslag DB-overleg 9 januari 2019 (bijlage 5)
Ter info. Geen opmerkingen.

6.

Presentatie clusters (10 minuten per cluster)
Jeugd
Zie bijlage 1
OOG: jaarverslag is toegelicht.
Zie bijlage 2
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Werk en inkomen:
Zie bijlage 3
Sociale cohesie en Leefbaarheid:
Zie bijlage 4
SPO
Zie bijlage 5
Vrouwen
Zie bijlage 6
Mantelzorg adviesraad (MAR)
Zie bijlage 7
• Van 9 naar 5 clusterleden. Het blijkt lastig leden gemotiveerd te houden.In DB te
bespreken: via Samen Doen MAR flyer mee te geven bij keukentafelgesprekken,
MAR folder toevoegen. Jan levert voorzetje hoe dit eruit moet zien en mailt dit naar
Susan, Vivienne en Bert
Kerken
• In oktober heeft Bea een gesprek gehad met een afvaardiging van het Diaconaal
platform Ommen. Hierbij heeft Bea gezocht naar vervanging, maar helaas is dit tot
op heden niet gelukt.
• Een brief is aan de kerkenraden te sturen waarin gemeld wordt wat de
pariticipatieraad allemaal doet, en dat betreurd wordt dat er geen opvolging voor
Bea is. Wanneer niet wordt voorzien in een nieuw lid, dan zijn de kerken niet meer in
de participatieraad vertegenwoordigd. Bea kijkt hier samen met Bert naar en sluiten
dit kort met Ko.
• VIA christelijke organisatie: heeft veel bereikt met project “over de muren” . Dit
graag delen met Erik/Hayo. Wellicht weten zij een aantal geïnteresseerden.
7.

Thema’s 2019 (bijlage 7)
Eenieder stuur binnen 1 week aan Susan een overzicht van thema’s welke de leden graag
geagendeerd zien in 2019.
Volgende participatieraad is het onderwerp: mantelzorg.

8.

Nieuw Naoberschap
Niet besproken vanwege afwezigheid Ko Scheele.

9.

Rondvraag
Ellen: participatiefonds: de regel is dat mensen de kosten eerst zelf betalen en dan
de rekening indienen. Hoe gaat dit met mensen die niet in staat zijn om de rekening
voor te schieten?
Laksheid gemeente betalen op termijn (4 a 6 weken).

10.

Sluiting van de vergadering
De voorzitter heeft eenieder wel thuis gewenst.

Volgende vergadering: 27 februari 2019, 19.30 – 22.00 uur Gemeentehuis te Ommen
Vastgesteld in de vergadering van 23 januari 2019, aanvang 19:30 uur.
Voorzitter,
A. Vroon
Secretaris,
S. van Harten
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Bijlage 1

PARTICIPATIERAAD OMMEN – SOCIAAL DOMEIN
// Cluster Jeugd – Jaarplan 2019
Clusterleden:
- Hayo Braakman (lid Participatieraad Ommen – cluster jeugd)
- plaatsvervangend cluster-lid
Vergaderingen per jaar:
- 10 x Participatieraad Ommen
- 6 x Regio-overleg Zorgbelang IJsselland
- 4 x Jeugdcluster / Jeugdraad overleg
- 2 x cluster overleg Zorgboeren en Pleegouders
Activiteiten:
- continueren deelname regio-overleg IJsselland Zorgbelang Overijssel te Zwolle
- opzetten jeugdraad i.o. Ommen, evt. koppelen aan een sociaal maatschappelijke stage
- inventarisaties aantallen jeugd en leeftijdscategorisering
- inzage begroting, besteding en inkoop jeugdzorg
- inzage jeugdopvang en jeugd verslavingszorg
- extra aandacht voor jeugdsport- en jeugdcultuurfonds m.b.t. kansarme jongeren
- economie en arbeids-stimulans voor werk zoekende jongeren, stage- en leerwerkbedrijven
inventariseren en aanbod verzamelen
- nieuws redactie PRO opzetten ; leden en vergaderingen content posten
- 1x per jaar > JEUGD MEETUP jongerencentrum Ommen Punt
+ schrijven van Jeugdplan 2020 – 2022 (mocht termijn dit toelaten).
MVGR,
Participatieraad Ommen
Cluster Jeugd
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Bijlage 2

Jaarverslag 2018 OOG
Waar hebben wij het afgelopen jaar aan gewerkt:
-

Toegankelijkheid van het centrum gemeente Ommen
Bartimeus Stichting ingeschakeld om mee te kijken een een plan te maken voor verbetering
Toegankelijkheid bekijken en schouwen van gebouwen en sporthallen
Schouwen van het nieuwe station Ommen
Schouwen nieuwbouw wijkgebouw Witharen
Bouwplannen van de sporthal bij Carrousel
Verandering van Schurinkstraat/Julianastraat
Evaluatie blauwe zone/hoofdlijnen van parkeerbeleid
(inspraak actie wordt betrokken bij definitieve beleidsnotitie)
Kennismaking Burgemeester en Wethouders
Klankbordgroep Kindplein
Wekgroep inclusieve samenleving
Nieuwe folder OOG

2 leden hebben afscheid genomen
2 nieuwe leden hebben zich aangesloten
23 januari 2019
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Bijlage 3

Terugblik 2018.
Bijzonder trots zijn we op het vernieuwde armoede beleid. Niet alleen blij dat het advies van het cluster
is meegenomen in de beleidsstukken, maar vooral de samenwerking en het respect van de gemeente.
Ondanks de ontwikkelingen op de bestrijding van armoede zien wij de groep werkende armen steeds
groter worden. Het blijft lastig om de drempel van schaamte weg te nemen.
Helaas hebben we gemerkt dat er vaak belangen in het spel zijn. Dit gaat altijd ten koste van de inwoner.
Zolang er belangen zijn kunnen we de armoede niet de rug toe keren en zal de gemeente nooit armoede
vrij worden.
Wat wij jammer vinden in de beëindiging van de stichting Ommen Samen Sterk, hierdoor zullen wij een
groot deel van onze achterban uit het vizier verliezen.
Ondanks dat blijven wij ons inzetten voor hen die dat zelf niet kunnen.
Pluspunt zijn de vergaderingen van de participatieraad. Wij gaan daar altijd met plezier naartoe.
Waar wij ons in 2019 voor willen inzetten zijn onder andere:
– Nieuw beschut binnen.
– Armoede beleid.
– Wia en werken.
– De Klijnsma gelden.
– Bejegening Sociale dienst.
– Werkende armen.
– WNTTK.
Het cluster werk en inkomen bestaat uit 4 personen;
Louis Jansen
Erik Slagter
Hans Posthuma
Jessica Uilenbroek

5
Notulen Participatieraad 23 januari 2019

Bijlage 4

Jaarverslag 2018 cluster Sociale Cohesie en Leefbaarheid:
Het cluster vindt zijn achterban hoofdzakelijk in de buitengebieden. In de contacten met Plaatselijk
Belangen van de verschillende buurtschappen is geïnvesteerd. Bij twee plaatselijk belangen zijn we
langs geweest voor een presentatie. Verder wordt de jaarlijkse vergadering van alle plaatselijk belangen
uit Ommen, georganiseerd door de gemeente, bijgewoond.
Een belangrijke mijlpaal is het gereed komen van het glasvezelnetwerk in de buitengebieden van de
gemeente Ommen. Iedereen in Ommen kan nu desgewenst gebruik maken van snel internet. Dit
betekent dat ook allerlei domotica in de zorg ook in het buitengebied ingezet kan worden.
Het samen doen team heeft voor ieder plaatselijk Belang een contactpersoon benoemd. De bedoeling is
om minimaal 1 keer per jaar contact te hebben.
Ons cluster is zeer betrokken bij de projecten Inclusieve Samenleving en Nieuw Naobarschap. Beide
projecten hebben als rode draad: de zelforganisatie en zelfredzaamheid voor individuen en de
gemeenschap.
Ook is meegewerkt aan de adviezen voor Nieuw Beschut werken, Samen Doen, in de zelfstandige
gemeente Ommen en het werkveld Nieuw Naoberschap
Aanwezig geweest bij een inspiratieprogramma en de ledenvergadering van de Koepel van Adviesraden.
De koepel biedt, leden van de participatieraad, achtergrondinformatie in de advieswijzers en de ladekast
en door ontmoeting met leden van adviesraden uit andere gemeentes.
Ons cluster heeft aan alle vergaderingen van de Participatieraad deelgenomen.
Als lid van de werkgroep inclusieve samenleving heeft ons cluster ook meegewerkt aan de organisatie
van een brainstorm avond met ervaringsdeskundigen over de vraag: Wat kan er in Ommen nog
verbeteren om de inclusieve samenleving verder vorm te geven in Ommen.
Ook is ons cluster aanwezig geweest bij besprekingen van de werkgroep Nieuw Naoberschap en heeft
daarbij mede geprobeerd vorm te geven aan de experimenten die binnen de gemeente plaatsvinden mof
gaan vinden.
Januari 2019
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Bijlage 5
SPO

Wat hebben we bereikt:
1) Levensloop bestendige woningen,
bouwen met keurmerk.
2) Boekje uit gegeven "doodgewoondoodgaan", dit als ondersteuning
voor mensen die te maken krijgen met het levenseinde.
Praktische informatie voor familie en hulpverleners.
3) Vrijwillige ouderen adviseurs (VOA`s) .
4) Signalering voor van alles en nog wat.
ondersteuning van HSD team, d.m.v. veel vragen te stellen, zilveren kruis,
h.h.hulp, verduidelijking naar de achterban.
Klantvriendelijkheid ambtenaren .
Eenzaamheid ouderen.
Armoede
Huisvesting ouderen
Ouderen in de digitale wereld, en de problemen die dat met zich mee brengt.
Waar willen we ons nog voor inzetten????
1) Nadenken over andere woonvormen, wat zijn de wensen, hoe bereiken we een
veiligewoonomgeving voor ouderen. Wat is er nodig om eenzaamheid te voorkomen.
Hoe kunnen we als ouderen blijven participeren in de samenleving.
2) Zelfredzaamheid bevorderen.
3) Voorzieningen dichtbij .
Het inzetten in het sociale domijn.
Er komt vast nog genoeg op ons pad , om ons voor in te zetten.
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Bijlage 6

Jaarverslag 2018 Vrouwencluster
1) In het kader van onze zoektocht naar draagvlak te creëren vanuit vrouwenverenigingen:
• Contacten gelegd met vrouwenverenigingen. Resultaat: 0 respons.
• Verenigingen richten zich met name op recreatieve activiteiten; thema’s als
emancipatie ed staan niet op de agenda.
2) Idee van Youmee; een app om participatie te bevorderen. We hebben hiervoor een kleine
bijeenkomst georganiseerd met een 8-tal vrouwen, waarbij we uitleg hebben gekregen over
het functioneren van de app. Het gebruik is nog niet helemaal helder.
3) Contact gelegd met Overijsselse Vrouwenplatform Carree. Idee erachter is om ons te voeden
met thema’s vanuit de regio.
4) 2 leden van het cluster trekken zich terug: Wil Kremer en Wil Ligtenberg. Nieuw lid: Karola
Schroder.
5) Vanuit vrouwencluster meegedaan in de werkgroep Inclusieve Samenleving. Karola Schroder
heeft dit overgenomen van Wil Ligtenberg.
6) Financieel: er zit nog €126 in kas.

Voor 2019:
1) Contact intensiveren met Carree; eventueel gezamenlijk optrekken rond bepaalde thema’s
2) Lokaal blijven we zoeken in onze netwerken om het cluster te ondersteunen. We denken aan
vrouwen in vluchtelingenwerk, vrijwilligersorganisaties, ed
3) In juli 2019 willen we besluit nemen hoe verder te gaan als cluster. Mogelijkheid is aansluiting
bij ander cluster???

Thema’s die we op agenda zouden willen zien in 2019:
1) Overbelasting vrijwilligers gerelateerd aan zorg/welzijn
2) Arbeidsparticipatie vrouwen
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Bijlage 7

Jaarverslag MAR 2018
In 2018 heeft de MAR 6 x vergaderd in de Carrousel.
Samen met de gemeente Ommen heeft de MAR de Mantelzorgavond georganiseerd.
De MAR heeft 9 x de koffieochtenden bezocht die worden georganiseerd door Carinova.
Op deze ochtenden zijn mantelzorgers en eventueel partners aanwezig om te praten over
allerlei zaken.
In november een bijeenkomst in De Kern bezocht welke was bestemd voor
mantelzorgers, diverse zorgaanbieders en de gemeente. Thema was hoe we het nog beter
kunnen organiseren voor mantelzorgers.
Het aantal clusterleden is teruggelopen naar 5. M.A.R. leden hebben het gevoel dat haar
rol steeds minder wordt. Reden is dat Mantelzorg in het algemeen steeds meer aandacht
heeft gekregen van de overheid en zorginstellingen. Zie ook in Ommen het opzetten van
een mantelzorgnetwerk.
Ook het bereiken van mantelzorgers wordt steeds lastiger. Dat heeft te maken met de
medewerking van de gemeente (Samen Doen) en de zorgaanbieders en zorgverleners.
Ook de nieuwe AVG, wetgeving rondom de privacy werkt negatief.
In 2019 gaan we in gesprek met het in door de gemeente Ommen opgezette
mantelzorgnetwerk over bovengenoemde problematiek
Jan Warmelink
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