Jaarplan Participatieraad Sociaal Domein gemeente Ommen 2019
De Participatieraad is per 1 januari 2016 gestart om te voldoen aan de verbrede adviesfunctie en
cliëntenparticipatie. De Participatieraad is de onafhankelijke adviesraad voor het college van
Burgemeester en Wethouders op het terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO),
Participatiewet en Jeugdwet. Zij adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over het beleid en
de beleidsuitvoering.
In 2018 is de Participatieraad geconfronteerd met een toenemende vraag voor advies op
beleidsstukken én voor het meedenken in het proces van beleidsontwikkeling. Dat kan als zeer
positief worden aangemerkt. Wij verwachten deze trend ook in 2019.
Samenstelling:
De Participatieraad bestaat ,naast de onafhankelijk voorzitter en onafhankelijk secretaris , uit 11
leden. De leden vertegenwoordigen een cluster of klankbordgroep waarin inwoners participeren die
vanuit ervaring, werk of maatschappelijke betrokkenheid kennis hebben van zowel de
beleidsterreinen als de behoeften van de diverse inwonersgroepen. De samenstelling van de leden
van de Participatieraad is dusdanig dat zij elkaar aanvullen in kennis en vertegenwoordiging van de
samenleving. De leden denken als geheel mee aan de vraagstukken die de Participatieraad behandelt
ten behoeve van de adviesverlening.
In 2018 had de Participatieraad de volgende leden:
- Dhr. Spronck (Ommer Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid) - Mevr. Rotteveel (Ommer
Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid) - Mevr. Metselaar (Ommer Overlegorgaan
Gehandicaptenbeleid) - Dhr. Warmelink (Mantelzorgadviesraad) - Mevr. van Raalte (cluster Kerken)
- Mevr. Jeeninga (klankbordgroep Vrouwenorganisaties) - Dhr. Braakman (cluster Jeugd) - Mevr. van
Loon (Senioren Platform Ommen) - Dhr. Slagter (cluster Werk en Inkomen) - Dhr. Jansen (cluster
Werk en Inkomen) - Dhr. den Hoedt (cluster Sociale Cohesie en Leefbaarheid).
In 2019 verwachten wij beperkte wijzigingen.

Dagelijks Bestuur (DB) Participatieraad:
De Participatieraad heeft een onafhankelijk voorzitter en onafhankelijke secretaris, respectievelijk
dhr. drs. A. (Bert) Vroon en mevr. (Susan) van Harten. Mevr. (Anneke) Jeeninga functioneert als
vicevoorzitter.
De Participatieraad vergadert in 2019 naar verwachting 9 keer. Het DB heeft ter voorbereiding op
elke vergadering overleg met de coördinerend wethouder en diens adviseur.

Werkwijze 2019
Door de toenemende vraag voor advies aan de Participatieraad en de wens om in een eerder
stadium van beleidsontwikkeling betrokken te worden, wordt in 2019 de themagerichte werkwijze

verder tot uitvoering gebracht. Dit houdt in dat vanuit de verschillende beleidsthema’s binnen het
sociale domein werkgroepen worden geformeerd waarin leden of clusterleden participeren. Deze
werkgroepen worden actief door de gemeente geïnformeerd op het beleidsthema of een deelgebied
hiervan. De participerende leden hebben op deze manier de mogelijkheid om reeds in het
voortraject (“voorportaal”) van de beleidsontwikkeling adviezen te geven zonder
verantwoordelijkheid te dragen voor het uiteindelijke beleid. De beleidsstukken worden ter advies
aan de Participatieraad voorgelegd. In 2018 bleek deze werkwijze succesvol. Dit past ook bij het door
het College voorgestelde proces van “ Nieuw Naoborschap “, waarin de regie beheersbaar naar de
samenleving verschuift.
Door het participeren in het proces naar beleidsvorming kan de Participatieraad vroegtijdig
problemen signaleren en aankaarten. De Participatieraad blijft echter ook actief de beleidsuitvoering
toetsen door feedback vanuit de samenleving. Wij vervullen in deze een “ombudsfunctie”. Deze
functie is dus in Ommen niet apart belegd , maar bij de Participatieraad ondergebracht. De
Participatieraad probeert met de gemeente te bezien of beleid en/of beleidsuitvoering verbetering
behoeven naar aanleiding van deze feedback. In 2018 maakte overigens niemand gebruik van de
ombudsfunctie , terwijl deze wel iedere maand in” Ommer Nieuws “wordt vermeld. Kennelijk is de
cliënttevredenheid goed. Dat blijkt ook wel uit onderzoek.
De clusters/klankbordgroepen hebben steeds contact met hun “achterban”. Zij dienen als “oor en
oog” in hun thema- of participatiegebied. Ontmoetingen met de achterban, belanghebbende
cliënten, etc. zijn essentieel en worden versterkt als het gerelateerd wordt aan een thema zoals
geagendeerd in de Participatieraad. De diverse clusters hebben in een jaarplan omschreven hoe zij
hier invulling aan geven en welke ‘clusterleden’ participeren. Ter wille van inzicht in deze
deelactiviteiten wordt in de vergaderingen van de Participatieraad ruimte gemaakt voor afstemming
vooraf (wie gaat wat doen) en achteraf (wat zijn de resultaten).
Wij hebben de wens dat burgers de Participatieraad als steun en als laagdrempelig ervaren. Hiertoe
blijven wij werken aan onze zichtbaarheid en bekendheid. De vergaderingen in 2019 zullen opnieuw
worden aangekondigd in de gemeentelijke mededelingen van het ‘Ommer Nieuws’ en als
nieuwsbericht op de website van de gemeente Ommen. In Ommer nieuws verscheen daartoe reeds
in het nummer van 23 januari 2019 een interview met de voorzitter. Op onze eigen , verbeterde ,
website (participatieraadommen.nl) kunnen inwoners de data, notulen en stukken terugvinden
evenals de volledige agenda van de eerstvolgende vergadering. De inwoners worden uitgenodigd om
plaats te nemen op de publieke tribune. Mogelijk zal er in de toekomst ook sociale media worden
ingezet om de verbinding met de inwoners te versterken.
Met bovenstaande streven wij naar het vergroten van de burgerparticipatie ten behoeve van het
verbeteren van het gemeentelijke beleid en de uitvoering daarvan.
Regionale samenwerking Participatieraden/WMO-raden:
Op een aantal beleidsgebieden werkt de gemeente regionaal samen of is de verantwoordelijkheid
toebedeeld aan de zogenaamde centrumgemeente. Dientengevolge neemt onze Participatieraad
deel aan diverse externe overleggen ten behoeve van informatie en advies op deze regionale
thema’s. Tevens neemt de voorzitter deel aan het regionaal voorzittersoverleg dat ondersteunt
wordt door Zorgbelang Overijssel en aan vergaderingen van de Landelijke Koepel WMO-raden.
Deze overleggen en informatiebijeenkomsten dienen tevens als plek om actualiteiten en kennis te
delen en ervaringen uit te wisselen.

