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

dhr. Vroon (voorzitter), dhr. Scheele (wethouder), mevr. Jeeninga (Vr.Org.), mevr.
Greveling (gemeente), dhr. Spronck (OOG) dhr. Warmelink (MAR), mevr. Rotteveel
(OOG), mw. Van Loon (SPO), dhr. Braakman (jeugd), dhr. den Hoedt (Soc. Cohesie
en Leefbaarheid), mevr. Van Harten (secretaris), mevr. Bruggeman (Samen Doen)

Afwezig:

mevr. Metselaar (OOG), dhr. Slagter (Werk en Inkomen), dhr. Jansen (Werk en
Inkomen), mevr. Dijkstra (Samen Doen)

1.

Opening door de voorzitter
Iedereen is welkom geheten.

2.

Mededelingen
Bert Vroon heeft samen met Erik Slagter een succesvolle workshop “Democratisch
burgerschap” gegeven.

3.

Ingekomen en verzonden stukken:
Ingekomen:
a. Mail inbreng cliëntenplatform jeugd en voorstel regionale cliëntenparticipatie
jeugdhulp
b. WMO-magazine is verstrekt en doet de ronde
Verzonden:
c. Brief aan kerkenraden
d. Brief aan college – herbenoeming Astrid Metselaar

4.

Notulen vergadering 27 februari 2019
Na kleine tekstuele wijziging akkoord en bij deze vastgesteld.

5.

Verslag DB-overleg 20 maart 2019
• Dhr. Warmelink heeft namens de MAR een gesprek gehad met mevr. Donken van het
Mantelzorgnetwerk. De rol van de MAR in combinatie met het Mantelzorgnetwerk is
besproken. Het netwerk richt zich voornamelijk op zorgverleners, de MAR richt zich
vooral op de mantelzorgers zelf. De uitdaging voor de MAR blijft: hoe krijgen zij de
Mantelzorgers in beeld. Wellicht kan “Samen Doen” hierbij een grotere rol spelen.
Mevr. Bruggeman en dhr. Warmelink gaan hier de komende tijd samen over in
gesprek.
• Noodfonds: wethouder Scheele heeft dit onderwerp besproken met wethouder
Bongers. Het onderwerp komt dit jaar nog aan de orde in de Participatieraad. Het
noodfonds is reeds formeel opgericht, hier is z.s.m. via de media bekendheid aan te
geven.
• Mevr. Koningen meldt namens SPO, ter toekomstige bespreking in de
participatieraad, dat de digitale problemen bij ouderen toenemen.
• De vraag is gesteld of het mogelijk zou zijn, vooruitlopend op de door wethouder
Scheele eerder aangekondigde veranderingen in de welkomsthal, een
gastheer/vrouw aan te stellen ter vergroting van de klantvriendelijkheid.
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6.

Jaarverslag 2018
Begroting 2019: de taak budgetbeheer van de participatieraad wordt door Frans Bouwers
van SPO op zich genomen.
Afspraken:
Declaraties kunnen zoals voorheen verzonden worden naar de secretaris van de
participatieraad. De secretaris stuurt deze, indien akkoord, voorzien van paraaf door naar
dhr. Bouwers. Dhr. Bouwers houdt de uitgaven bij in een excelbestand.
Jaarverslag: na kleine tekstuele wijzigingen akkoord. De secretaris stuurt het jaarverslag
met bijlagen naar mevr. Greveling t.b.v. het college.

7.

Nieuw Naoberschap (NN)
In dit kader zijn een zestal projecten geweest waar veel van is van geleerd. Het project
“Automaatje” is bijvoorbeeld heel goed gegaan, maar er valt ook nog veel te leren. De
uitdaging blijft: hoe kunnen we burgers laten participeren. De gemeente Ommen wil graag
meer burgerinitiatieven ondersteunen.
Hoe zien we dit met elkaar.
1 NN is breder dan het Sociaal domein, het heeft betekenis voor de participatieraad.
2 Er kunnen veel leuke projecten gestart worden, maar misschien zoeken iets wat bestendig
is op lange termijn. Hoe krijgen we dat voor elkaar?
Hiertoe dient het eigenaarschap verlegt te worden van de overheid naar de samenleving.
Dit vraagt niet alleen omdenken van de samenleving meer ook om een omslag in het
gemeentelijke apparaat. Als mooi voorbeeld hiervan is het project “Right to Challenge”
genoemd.
Benoemd is dat NN in de dorpen meer leeft en succesvoller is dan in de wijken in Ommen.
Als voorwaarden voor succes zijn genoemd:
• Het NN moet samen met de gemeente worden gecreëerd, gemeente moet er “rijp”
voor worden.
• Inwoners moeten belangrijke dingen herkennen. Plaatselijke belangen vooral ook op
wijkniveau moet in stelling gebracht kunnen worden.
• Manier van omgang met elkaar is belangrijk. Wederzijds begrip voor elkaars
standpunten.
• Landelijke verenigingen kleine kernen hebben veel materiaal, wellicht is in Ommen
zelf hiervan te leren.
• Dorpsvisies/dorpsplannen: wat is nodig voor de komende jaren: vele
buurtschappen/kernen zijn hiermee bezig en schrijven hun problematiek op. Dit
wordt gebruikt als inbreng voor de gemeente bij het maken van de omgevingsvisie.
• NN verankeren aan pilots en goed begrenzen.
Binnenkort volgt weer een gesprek rondom dit thema, hetgeen besproken in de
participatieraad wordt daarin meegenomen, evenals het genoemde voorbeeld “Right to
challenge”. Wordt vervolgd.

8.

Rondvraag
• Dhr. Warmelink: Mantelzorgcompliment en mantelzorgavond: gaan we hier verder
mee of niet? Mevr. Greveling mailt de vragen door aan mevr. Prins en komt hierop
terug.
NB: onderstaand het naderhand ontvangen antwoord van mevr. Prins op de gestelde
vragen:
“De mantelzorgwaardering wordt samen met het netwerk opgepakt. De doorontwikkeling van het
compliment is destijds al beschreven in het beleidsplan. De mantelzorgavond is een onderdeel van de
mantelzorgwaardering en wordt dan ook samen met het netwerk opgepakt. Als de MAR hier een rol in wil
spelen is dat alleen maar mooi”.
• Mevr. Van Loon: ontvangt de agenda en stukken toekomstig graag wat eerder.
Secretaris geeft aan deze, zo mogelijk, toekomstig eerder te vesturen.
• Dhr. Braakman:
Het deel 2 interview door Hans Bunkers gaat dit keer over de MAR. Hans
Bunkers is hieromtrent door hem geïnformeerd.
Volgende week vindt het Regio-overleg van Ijsseland Zwolle plaats.
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9.

In het kader van de ontvlechting: veel burgers hebben hierdoor met een
nieuw contactpersoon te maken. De overdracht van informatie en stukken
tussen voorgaande en nieuwe contactpersonen blijkt niet altijd goed te
verlopen. Als voorbeeld is een geval genoemd waarbij de cliënt alle
informatie/stukken m.b.t. zijn eerdere contacten met de gemeente, zelf bij
zijn nieuwe contactpersoon heeft moeten aanleveren. Dit kan volgens de
participatieraad niet de bedoeling zijn.
Ook het gegeven dat ambtenaren uit Hardenberg cliënten uit Ommen helpen
geeft soms ruis in kleine en grote dingen. Het komt voor dat het buskruit
opnieuw moet worden uitgevonden en cliënten steeds in de herhaling dienen
te vervallen.
Wethouder Scheele neemt de onderwerpen mee in het overleg met het
college.
Dhr. Den Hoedt:
welke onderwerpen gaat de gemeente behandelen zodat wij vroegtijdig
kunnen instappen. De voorzitter geeft aan dat we dit via het DB gaan
organiseren.
Hoe gaat het met de ontvlechting? Wethouder Scheele geeft aan dit niet aan
deze tafel te bespreken. Wel ontvangt hij graag melding wanneer er uit de
samenleving geluiden komen dat de dienstverlening hieronder te lijden heeft.
Bij de verkiezingen voor het Waterschap kon in Ommerkanaal niet gestemd
worden op Vechtstroom. Dit wordt in de evaluatie meegenomen.
Het congres Movisie heeft plaatsgevonden. Meerdere gemeentes zijn hiermee
bezig, het betrof goede input.
Mevr. Rotteveel/hr. Spronck:
Het GGZ-beraad heeft een bijeenkomst gehad met het thema “laat je zien,
laat je horen”. De vraag is: hoe kunnen adviesraden contact met de cliënt
krijgen cq deze ontmoeten. Dit gaat moeilijk vanwege de privacy wetgeving.
Er is hierover contact geweest met de Participatieraad van de gemeente
Hardenberg om eventuele samenwerking te bespreken.
Ellen is de volgende vergadering niet aanwezig i.v.m. vakantie.
Wethouder Scheele: er wordt aan de slag gegaan met participatie door jongeren
naar aanleiding van de opgestelde beleidsnota. Dhr. Braakman wordt hiervoor
uitgenodigd.
Mevr. Greveling: er komt een klankbordgroep m.b.t. “nieuwe Contractering
Maatwerkvoorziening". Mevr. Rotteveel en dhr Spronck gaan deelnemen en worden
op de hoogte gehouden.

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

Volgende vergadering: 15 mei 2019, 19.30 – 22.00 uur Gemeentehuis te Ommen
Vastgesteld in de vergadering van 3 april 2019, aanvang 19:30 uur.
Voorzitter,
A. Vroon
Secretaris,
S. van Harten
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