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

dhr. Vroon (voorzitter), dhr. B. Jaspers Faijer (wethouder), dhr. Warmelink (MAR),
mevr. Van Raalte (kerken), mevr. Metselaar (OOG), mevr. Van Loon (SPO), mevr.
Rotteveel (OOG), Mevr. Jaspers, dhr. H Braakman (jeugd), dhr. den Hoedt (Soc.
Cohesie en Leefbaarheid), dhr. Jansen (werk en Inkomen), mevr. Van Harten
(secretaris), mevr. Bruggeman (Samen Doen), mevr. Dijkstra (Samen Doen), mevr.
J. Prins (gemeente)

Afwezig met kennisgeving: dhr. Scheele (wethouder), Vivienne Greveling (gemeente), dhr. Slagter
(Werk en Inkomen), mevr. Jeeninga (Vr. Org.), dhr. R. Spronck (OOG)
1.

Opening door de voorzitter
Eenieder is welkom geheten, in het bijzonder wethouder Jaspers Faijer, Jeannette Donken
en overige gasten.
Bij de opening heeft de voorzitter nog een toelichting gegeven inzake de mogelijkheid van
een aanvraag bij de Baron van Muelertstichting.

2.

Kennismaking met Jeannette Donken – coördinator mantelzorgnetwerk Ommen
Uit het rapport, gemaakt op basis van een gehouden onderzoek omtrent mantelzorg, is de
aanbeveling gekomen om 1 meldpunt te creëren. Tevens is een gesprek met mantelzorgers
gevoerd om hun behoeften op te halen. Ook hieruit is gebleken dat er behoefte is aan een
centraal punt.
Dit wordt vorm gegeven door het mantelzorgnetwerk. Bij dit netwerk sluit iedereen en alle
instanties zich aan die met mantelzorg(ers) te maken hebben, inclusief de mantelzorger
zelf. Jeannette Donken is per november werkzaam als coördinator voor het
mantelzorgnetwerk Ommen. Op dit moment is men nog bezig met het bouwen van de
website en worden alle organisaties door Jeannette bezocht en gevraagd zich aan te sluiten.
Er wordt naar gestreefd om vanaf april te starten met het netwerk.
Voorbeelden van organisaties die deelnemen aan het netwerk: thuiszorg, inloophuizen,
verzorgingstehuizen, bedrijven die (hulp)middelen aanbieden, mantelzorgadviesraad etc.
Het wordt belangrijk gevonden dat er sprake is van goede toegang tot de achterban en een
goede verbinding van het meldpunt met Samen Doen. Zij gaan mensen doorverwijzen naar
het mantelzorgnetwerk.
Tevens is het zeer belangrijk dat er snel actie wordt ondernomen door het netwerk en dat
er niet onnodig doorverwezen wordt door Samen Doen. De coördinator is laagdrempelig
door haar onafhankelijkheid, maar zit wel dicht bij Samen Doen.
Zorgen zijn geuit over hoe de mantelzorger bereikt kan worden die (nog) niet betrokken is
bij een organisatie. Dit blijft moeilijk, maar wordt getracht te tackelen via brede
verspreiding van folders.
Voorbeelden van mogelijk hulp zijn genoemd, zoals respijtzorg (vervangende zorg),
huishoudelijke hulp, luisterend oor, regeltaken, beschikking langer afgeven, etc.
Mantelzorgcompliment: dit wordt wederom vorm gegeven samen met het netwerk.
Als toegevoegde waarde van het netwerk is genoemd: meer zichtbaarheid en verbinding
tussen verschillende organisaties.
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Samenvattend betreft het een goed initiatief, maar bestaat het gevoel bij de
participatieraad dat e.e.a. door Samen Doen al werd geregeld. Het zal moeten blijken of het
netwerk een toegevoegde waarde zal zijn. De beleidskeuze is in ieder geval niet saneren
geweest. Gezien de organisaties een dermate uniek bereik hebben, rechtvaardigt dit de
oprichting van een centraal punt.
3.

Mededelingen
Geen.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen:
a.
Munckhof als vervoerder (nagezonden d.d. 21 januari)
Regionaal zijn er ook klachten over Munckhof. Communicatie tussen de Munckhof en
hun onderaannemers is heel slecht. Er is geen zicht op hoe het verder gaat. De
gemeente zal in gesprek moeten met Munckhof hierover. Advies aan wethouder
Jaspers Faijer is gegeven om hierop actie te ondernemen. Een eerder gevoerd
gesprek hierover met Bert Hoekstra heeft helaas niets opgeleverd.
b.
Verslag voorzittersoverleg Zorgbelang Overijssel
Budgetoverschrijding jeugdhulp: is in december aan de orde geweest, toen was in
Ommen nauwelijks sprake van overschrijding. Er is op dit moment geen tekort, maar
de verwachting is wel dat er op termijn tekorten zullen ontstaan. Opvallend zijn de
vele wisselingen in voorzitters. Tevens is er sprake van klachten van
participatieraden van andere gemeenten over hoe ze door de gemeente behandeld
worden. Een compliment is gegeven aan de gemeente Ommen voor hun goede
behandeling van de participatieraad Ommen.
Verzonden: geen

5.

Notulen vergadering 23 januari 2019
Telefoonnummer Hayo verwijderen. Verder akkoord en bij deze vastgesteld.

6.

Verslag DB-overleg 13 februari 2019 (bijlage 5)
N.a.v.: In de loop van het jaar wordt een gesprek gewenst in de participatieraad hoe het
mogelijk is dat er zoveel vacatures zijn, maar er toch een groep niet aan de slag komt/kan
komen. Louis ziet graag op de agenda: gevolgen voor Ommen bij werkgeversbenadering. In
DB op 20 maart is dit te bespreken. Deze taak ligt in principe nog in Hardenberg. Het
college in Ommen onderzoekt echter nog of dit op een betere manier geregeld kan worden
en of via de economie kan opnieuw relaties inrichten met bedrijven mogelijk is.

Een pauze is ingelast waarbij afscheid genomen is van Bea. De voorzitter heeft de dank en
waardering voor haar inzet namens de participatieraad uitgesproken.
Een concept brief wordt gemaakt t.b.v. de kerkenraden m.b.t. mogelijke vervanging voor Bea.
7.

Memo verordening maatschappelijke ondersteuning
Hier had een formeel advies voorgelegd moeten worden, maar door de ontvlechting is dit er
niet van gekomen. De toelichting van Vivienne is echter helder, waardoor de
participatieraad alsnog een positief advies hierover kan geven. De participatieraad stemt
alsnog in met de verordening maatschappelijke ondersteuning. Wethouder Jaspers Faijer en
Jaike geven dit intern door.

8.

Jaarplan en begroting 2019
Begroting voorstel: wordt voorgelegd aan B&W. Declaraties overige voorzieningen wordt
nog over gesproken. Beleidsplan volgend jaar: hieraan wordt de financiële verantwoording
over 2018 nog bijgevoegd. Jaike vraagt Vivienne deze te maken. Susan maakt nog een
jaarverslag over 2018.
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9.

Rondvraag
Mario: nog steeds op zoek naar clusterleden.
Hayo: 30 januari 1e regio-overleg jeugd Ijsseland in Zwolle gehad. Er zullen 6
vergaderingen per jaar worden georganiseerd. De sessie in oktober met pleegouders
is heel positief ontvangen en hier komt zeker een vervolg op. Hayo gaat hierin
meedenken.
Hayo: Volgend kwartaal is er weer een interviewmogelijkheid. Jan neemt dit op met het
mantelzorgnetwerk. Mario wellicht anders.
Hayo: Op 6 november wordt de vergadering van de participatieraad eventueel live
uitgezonden via Vechtal leeft.
Louis: Er word vervaning gezocht voor Jessica Uilenbroek. 5 maart a.s. is een bijeenkomst
in Dalfsen gepland.
Ellen: Participatiefonds: mensen dienen kosten eerst zelf voor te schieten, wat niet voor
iedereen mogelijk is. Samen Doen kan dit niet regelen en de gemeente is hier niet
soepel in. Ellen ziet dit graag een keer besproken in de participatieraad. Dit wordt
geagendeerd de eerstvolgende DB op 20 maart.
Bert: Op 1 april wordt in samenwerking met Erik Slagter, een workshop gegeven: hoe
burgerparticipatie vorm te geven.

10.

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

Volgende vergadering: 3 april 2019, 19.30 – 22.00 uur Gemeentehuis te Ommen
Vastgesteld in de vergadering van 27 februari 2019, aanvang 19:30 uur.
Voorzitter,
A. Vroon
Secretaris,
S. van Harten
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