Notulen vergadering Participatieraad Sociaal Domein Ommen
Datum:
26 juni 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), dhr. Braakman (jeugd), dhr. Jansen (Werk en Inkomen), dhr. den Hoedt
(Soc. Cohesie en Leefbaarheid), dhr. Baart (kerken), mevr. Van Harten (secretaris),
dhr. Slagter (Werk en Inkomen), mevr. Bruggeman (Samen Doen), mevr. Dijkstra
(Samen Doen)

Afwezig:

mevr. Van Loon (SPO), dhr. Spronck (OOG), mevr. Metselaar (OOG)

1.

Opening door de voorzitter
Eenieder is welkom geheten door de voorzitter.

2.

Mededelingen
Afmeldingen zijn doorgenomen.
Vivienne heeft heugelijk nieuws gemeld.
Erik Slagter heeft een boek aan de voorzitter gepresenteerd “onzichtbare mensen”.

3.

Ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen:
a. Conceptbrief wethouders tbv verzoek aan VNG (bijlagen 3a1/3a2/3a3)
Is meegenomen en heeft landelijk resultaat gehad. Ongeveer een miljard komt
beschikbaar voor jeugdzorg/sociaal domein .
b. Nieuw Naoberschap – stukken ter kennisname (bijlagen 3b1/3b2/3b3)
Ter kennisname zodat eenieder op de hoogte blijft. Er worden nog stukken
nagezonden.
c. Ingekomen vraag inzake eigen bijdrage huishoudelijke hulp (bijlage3c)
Toelichting is gegeven op de manier van beantwoording van vragen.
Verzonden:
d. Reactie op ingekomen vraag inzake eigen bijdrage huishoudelijke hulp (bijlage 3d)
Toelichting op wijziging per 2020 is gegeven.

4.

Notulen vergadering 15 mei 2019 (bijlage 4.1 en 4.2)
Na kleine tekstuele wijzigingen akkoord en bij deze vastgesteld.

5.

Verslag DB-overleg 12 juni 2019 (bijlage 5)
Sociale werkvoorzieningsschap: Louis zou het op prijs stellen dat de visie van de gemeente
op de WSW bij de behandeling van het onderwerp ook aan bod zou komen en niet alleen die
van de directeur van Larcom. Dit wordt meegenomen. Leo Bongers is hierbij aanwezig
wanneer dit op de agenda komt. Dit wordt niet in september maar oktober.
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6.

Toekomst Samen Doen – toelichting door wethouder Scheele
Wethouder Scheele heeft toegelicht welke stappen zijn genomen m.b.t. de toekomst van
Samen Doen na de opheffing van de ambtelijke fusie met de gemeente Hardenberg.
Besloten is het Samen Doen Team Ommen per 1 januari (maar misschien al eerder) aan de
gemeente Ommen te hangen voor in eerste instantie vier jaar. De medewerkers hebben dus
ook een baangarantie voor vier jaar. In deze tijd kan een fundamentele visie opgesteld
worden hoe dit in de verdere toekomst vorm te geven.
Het team Werk en Inkomen en Samen Doen werken goed samen en doen ook gezamenlijk
intakes. De Participatieraad ondersteunt het idee om Werk en Inkomen ook hieronder te
laten vallen. Verder acht de participatieraad het verstandig om gemeente Hardenberg te
bedanken voor de goede samenwerking, maar verder alles toekomstig zelf te regelen.

7.

Presentatie ontwikkelingen Sociaal Domein – door Vivienne Greveling (bijlage 7)
Vivienne heeft de presentatie gegeven welke tevens op 13 juni aan de klankbordgroep
Sociaal Domein is gegeven.
De genoemde ontwikkelingen en 7 genoemde pijlers bevatten goede zingeving. Dit is zeer
belangrijk.
Buiten het Sociaal Domein zou ook gekeken moeten worden, bijvoorbeeld bij het ontwerpen
van wijken, naar sport- en speelgelegenheid en samenwonen van jong en oud.
Wil jeugd geholpen kunnen worden dan is het vaak van belang het gehele gezin te
ondersteunen.
In het kader van de drugs/alcohol problematiek bij jongeren is het belangrijk voldoende op
handhaving in te zetten. Tip van participatieraad: handhaven op schenken alcohol onder de
18 jaar vooral op Bissingh avonden.
Pijnpuntje: gepensioneerden kapitaal activeren/reactiveren. Hierin zit veel potentie en is het
van belang projectmatig te werken.
De vraag is gesteld of het budget voor het Sociaal Domein gaat verminderen? Vivienne
geeft aan dat dit geen concrete doelstelling is vanuit de Raad. De doelstelling is: budgettair
neutraal. We blijven wel afhankelijk van bijdragen van het rijk.

8.

Rondvraag/Rondje langs de velden
Ellen: 6 september uitgaansmarkt, staat participatieraad op deze markt? We gaan
als participatieraad niet op de markt staan.
Hayo: in het Ommer Nieuws staat nu een artikel over het Mantelzorgnetwerk
verzorgd door Hans Bunkers. Mario wordt de volgende keer geïnterviewd. Susan
geeft zijn gegevens door aan Hans.

9.

Sluiting van de vergadering

Volgende vergadering: 4 september 2019, 19.30 – 22.00 uur Gemeentehuis te Ommen
Vastgesteld in de vergadering van 26 juni 2019, aanvang 19:30 uur.
Voorzitter,
A. Vroon
Secretaris,
S. van Harten
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