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

dhr. Vroon (voorzitter), dhr. Bongers (wethouder), mevr. Jeeninga (Vr.Org.), mevr.
Greveling (gemeente), dhr. Spronck (OOG) dhr. Warmelink (MAR), mevr. Rotteveel
(OOG), dhr. Braakman (jeugd), dhr. Jansen (Werk en Inkomen), dhr. den Hoedt
(Soc. Cohesie en Leefbaarheid), mevr. Metselaar (OOG), dhr. Baart (kerken), mevr.
Van Harten (secretaris), mevr. Dijkstra (Samen Doen)

Afwezig:

mevr. Van Loon (SPO), dhr. Slagter (Werk en Inkomen), mevr. Bruggeman (Samen
Doen)

Aanwezige gasten:
Albert Knol (teamleider)
Tinus Broek Roelofs (projectaccountmanager Werk)
Loes Berkenbos (projectaccountmanager Werk)
Joyce van de Berg (projectaccountmanager Werk, gaat op de tribune zitten).
Jaap van Middelkoop (regisseur gemeente Ommen)
Frans Bouwers en Gerie Koningen (SPO)

1.

Opening door de voorzitter
Eenieder is welkom geheten. Bert heeft een introductie gegeven op het thema.

2.

Mededelingen

3.

Werkgeversbenadering
De aanwezige gasten van het team Werk en Inkomen hebben een presentatie gegeven (zie
bijgaand). Naar aanleiding van deze presentatie is een korte discussie gevoerd hieromtrent.
De gasten zijn nadien gecomplimenteerd voor de heldere presentatie, welke goed zicht
heeft geboden op de werkgeversbenadering, cijfers hieromtrent en een professionele indruk
heeft achtergelaten. De participatieraad heeft aangegeven: het gaat niet om geld maar het
draait erom mensen een zinvolle plek in de samenleving te geven. Wethouder Bongers is
succes gewenst met deze portefeuille.

4.

Voorstelrondje t.b.v. Hans Baart
Eenieder heeft zich kort voorgesteld t.b.v. het nieuwe participatielid dhr. Baart.

5.

Ingekomen en verzonden stukken:
Ingekomen:
a. Verslag voorzittersoverleg 25 april regio IJsselland
Ter kennisgeving aangenomen.
Verzonden:
b. Brief aan College – aftreden mevr. B. Van Raalte en voordracht ds. J.T. Baart
c. Brief aan College inzake klantvriendelijkheid gemeente Ommen

6.

Notulen vergadering 3 april 2019
Akkoord en vastgesteld.
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7.

Verslag DB-overleg 8 mei 2019
Ter kennisgeving aangenomen.

8.

Nieuw Naoberschap
De heren Bouwers, den Hoedt, Vroon en Scheele en de dames Bruggeman en Greveling
voeren de gesprekken hieromtrent (eerstvolgende op 29 mei a.s.).
Het blijft een moeilijk onderwerp waarvan de uitkomsten niet zijn te voorspellen, maar er
wordt in ieder geval gestart. Mevr. Jeeninga geeft door dat Carola Schreuder graag bij deze
gesprekken aan zou willen schuiven. Aangegeven wordt dat een kort mailtje aan mevr.
Greveling door haar gestuurd kan worden met vermelding van haar drive hiervoor en haar
expertise. De werkgroep zal dit dan beoordelen. Mevr. Jeeninga communiceert dit met
mevr. Schreuder.

9.

Rondje langs de velden/rondvraag
Dhr. Spronck/mevr. Metselaar (OOG):
• Het OOG heeft 2 nieuwe leden kunnen verwelkomen.
• De stemlokalen zijn gecontroleerd. Het resultaat was over het algemeen acceptabel.
Voorgestelde aanpassingen hierop zijn doorgevoerd.
• Dhr. Spronck en mevr. Rotteveel zullen de bijeenkomst van het GGZ beraad rondom
wachttijden beschermd wonen en centrale toegang bijwonen. Terugkoppeling volgt
de eerstvolgende participatieraad.
Dhr. Brouwers/mevr. Koningen (SPO):
• SPO is op zoek naar nieuwe bestuursleden met name uit PCO/KBO.
Mevr. Dijkstra (Samen Doen):
• De doorstart van het Samen Doen team staat op rails. Alle contracten zijn verlengd.
Ommen en Hardenberg gaan elk hun eigen weg, maar de continuïteit is
gewaarborgd.
Dhr. Jansen (Werk en Inkomen):
• De ontwikkelingen binnen de sociale werkvoorziening zijn zorgwekkend. Instroom
komt er niet, uitstroom gaat hard. Het aantal mensen dat nog SW heeft is
zorgwekkend. Het Sociale werkvoorzieningschap is wellicht als onderwerp voor een
toekomstige Participatieraad vergadering te agenderen. Met name: hoe zien we de
toekomst van het WVS. Wellicht de directeur hiervoor uitnodigen. Het punt wordt in
de DB-agenda opgenomen.
• Het vervoersbedrijf Multicar is failliet, een aangekondigde doorstart is afgezegd.
• De regelgeving rondom bijzondere bijstand wellicht agenderen voor een volgende
vergadering. De huidige wachttijd is 8 weken. Dhr. Jansen zet e.e.a. op papier
hieromtrent en mailt dit naar mevr. Greveling. Dit punt wordt tevens in de DBagenda opgenomen.
Dhr. Braakman (Jeugd):
• Op 10 april was een regiomeeting met als thema de wachttijden in jeugdhulp/tekorten jeugdzorg. Personeel is moeilijk te krijgen. Ook al is er geld, toch is dit
moeilijk op te lossen. Website: Jeugdhulpijsselland.nl
Dhr. Warmelink (Mar):
• De mantelzorgavond in de Caroussel is een goede bijeenkomst geweest.
Website: mantelzorgnetwerkommen.nl.
• Op 13 april vergadert de klankbordgroep contractering maatwerk WMO.
• Dhr. Warmelink heeft een gesprek gehad met Samen Doen. Uitkomsten hiervan
worden nog besproken. Een eventuele samenwerking met Carinova/buurtzorg is
wellicht te onderzoeken
Dhr. Den Hoedt (Soc. Cohesie en Leefbaarheid):
• Is bezig met werkzaamheden rondom Nieuw Naoberschap en de inclusieve
samenleving.
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Mevr. Jeeninga (vr. Org):
• Mevr. Schreuders zou graag betrokken willen worden bij gesprekken rondom Nieuw
Naoberschap (zie ook punt 8).
Mevr. Greveling (Gemeente):
• Cliënt ervaringsonderzoek WMO/Jeugd: wanneer iemand nog interessante
onderwerpen/vragen heeft t.b.v. het onderzoek, dan deze graag uiterlijk volgende
week vrijdag mailen. Mevr. Greveling mailt eenieder de vragen van vorig jaar ter
info.
Dhr. Vroon (voorzitter):
• Op 28 mei a.s. worden de voorzitter en secretaris geïnterviewd door medewerkers
van de Rekenkamer. Thema: Sociaal Domein.
• De eerstvolgende vergadering (26 juni) wordt afgesloten met een drankje op een
terras in Ommen.
10.

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

Volgende vergadering: 26 juni 2019, 19.30 – 22.00 uur Gemeentehuis te Ommen
Vastgesteld in de vergadering van 15 mei 2019, aanvang 19:30 uur.
Voorzitter,
A. Vroon
Secretaris,
S. van Harten
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