Notulen vergadering Participatieraad Sociaal Domein Ommen
Datum:
6 november 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. Braakman (jeugd), dhr. Jansen
(Werk en Inkomen), dhr. den Hoedt (Soc. Cohesie en Leefbaarheid), mevr. Van
Harten (secretaris), dhr. Slagter (Werk en Inkomen), dhr. Brouwers (SPO), mevr.
Rotteveel (OOG), dhr. Baart (kerken), mevr. Van Loon (SPO), dhr. Warmelink (MAR),
mevr. Bruggeman (Samen Doen), mevr. Dijkstra (Samen Doen) Ernst van Ittersum
(SPO)

Afwezig:

mevr. Metselaar (OOG)

1.

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

2.

Ontwikkelingen sociale werkvoorziening Larcom - Directeur van Larcom, Rob
Houthooft
Dhr Houthooft heeft een toelichting gegeven a.d.h.v. bijgevoegde presentatie. De
presentatie heeft een goed beeld gegeven van de ontwikkelingen binnen Larcom.
Er wordt zoveel mogelijk getracht mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te
begeleiden naar extern werk. Mensen die, door beperkingen, niet in staat blijken door te
stromen worden niet onnodig gepushed, zij worden dan met rust gelaten.

3.

Mededelingen
Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2020:
Jaarlijks stemmen we een nieuwe verordening af. Voor aankomend jaar zijn enkele kleine
punten gewijzigd. Benoemde wijzigingen:
1.
Invoering abonnementstarief algemene voorziening huishoudelijke hulp. Nu is er nog
sprake van een eigen bijdrage. Dit wordt gewijzigd, vanaf 1 januari geldt de eigen bijdrage
niet meer, maar betaalt men maximaal 19 euro per maand. Inwoners worden per brief
hierover geïnformeerd. Financiering komt uit de algemene reserves. De verwachting is dat
dit een toename in kosten zal veroorzaken.
2.
Beschermd/begeleid wonen: declareren gebeurt toekomstig alleen op basis van
daadwerkelijk gedeclareerde uren, er wordt geen standaard bedrag meer gedeclareerd.
3.
Gemeenschappelijke complexen: vergoedingen zoals deuropeners, hellingbanen etc.
worden voortaan niet meer door de gemeente vergoed, maar komen voor rekening van de
eigenaar van het gebouw.
Het raadsvoorstel hieromtrent volgt nog.

4.

Ingekomen en verzonden stukken:
Ingekomen:
Brief college: reactie op vragen OOG inzake parkeerplaatsen invaliden en verstrekking
rolstoel/scootmobiel.
Ter kennisname aangenomen.
Verzonden:
Geen

5.

Notulen vergadering 2 oktober 2019
Akkoord en vastgesteld.
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6.

Verslag DB-overleg 30 oktober 2019
Ter kennisname aangenomen.

7.

Begroting 2020
Onderstaande bedragen kunnen op de begroting worden gezet voor de verschillende
clusters:
MAR: 975 euro, willen van 4 naar 6 leden.
SPO: 1950 euro. VOA’s komen onder het SPO te vallen, echter kosten hiervoor kunnen niet
in de begroting van de participatieraad worden meegenomen. Door SPO zelf
afspraken met de gemeente over te maken. Op de begroting van 2019 staan 10
leden vermeld, dit kan teruggebracht worden naar 8 leden.
Vrouwenorganisatie: 300 euro. Op de begroting van 2019 staan 4 leden vermeld, dit kan
teruggebracht worden naar 2 leden.
OOG: 9 leden, Rob en Ellen vragen begroting op via hr. Satter van het OOG.
Kerken: 250 euro.
Werk en Inkomen: 350 euro, aantal leden 2.
Sociale cohesie en leefbaarheid: 600 euro.
Jeugd: 500 euro.
DB/vacatiegelden: bedrag blijft ongewijzigd.
Website: 230 per jaar.
Susan past de begroting aan, via Vivienne wordt deze ingediend bij B&W.

8.

Jaarplan 2020
Elk cluster heeft kort aangegeven welke plannen zij hebben in 2020. Deze worden tevens
per mail aangeleverd aan Susan. Het jaarplan wordt aan de hand hiervan bijgewerkt en
via Vivienne ingediend bij B&W.

9.

Rooster van aftreden (bijlage 11)
•Voor de in 2020 aftredende leden (Louis Jansen, Rob Spronck en Ellen Rotteveel) wordt
binnen de betreffende clusters naar vervanging gezocht. De participatieraad wordt op de
hoogte gehouden van de vorderingen hieromtrent.
•Herbenoeming na een zittingsduur van 8 jaar is niet mogelijk. Een aftredend lid van de
participatieraad kan wel als lid van het cluster aangesteld blijven.
•Anneke Jeeninga heeft besloten het vicevoorzitterschap neer te leggen. Mario den Hoedt
is ter vergadering benoemd als nieuwe vice-voorzitter, na unaniem akkoord van alle
aanwezige leden.
•Op de lijst staat Will Ligtenberg genoteerd bij het cluster vrouwen, dit moet Carola
Schreuders zijn. Anneke stuurt gegevens naar Susan. Susan past dit aan op de lijst.
•Annemarie van Loon heeft besloten haar lidmaatschap te beëindigen per 1 januari 2020.
Gerie Koningen en Frans Bouwers zullen haar namens het SPO, in wisselende
samenstelling, vervangen. Het vacatiegeld wordt aan het SPO overgemaakt. SPO draagt
zorg voor verdere verdeling.
•Bert Vroon zal, zodra uitgeschreven uit de gemeente Ommen, voorlopig aanblijven als
technisch voorzitter zonder stemrecht, totdat een nieuwe voorzitter aangesteld is.

10.

Vervanging Vivienne tijdens zwangerschapsverlof
Jaike Prins zal Vivienne tot volgend jaar augustus vervangen.

11.

Rondje langs de velden/Rondvraag
Rob Spronck:
In het kader van de Week van de toegankelijkheid heeft het OOG samen met
wethouder Scheele en enkele personen met beperkingen, een bezoek gebracht aan
Jumbo, de Hema en het paviljoen. Er werd door de bezochte partijen uitstekende
medewerking verleend. Er was sprake van kleine aandachtspunten die verder
schriftelijk worden afgehandeld.
Jan Warmelink:
•27 en 28 november worden door het Mantelzorgnetwerk en de MAR de
mantelzorgcomplimenten uitgedeeld.
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•Dag v.d. toegankelijkheid: op de Imminkhoeve in Lemele hebben kinderen met een
beperking samen met schoolkinderen op de speelplaats gespeeld. Het betrof een leuke
activiteit welke verder wordt opgepakt.
Hayo Braakman:
De datum van de jeugd meet-up is gewijzigd naar 15 november. Vanaf 19.00 uur inloop
bij Flater. Eenieder is van harte welkom.
Louis Jansen:
Ziet in 2020 het onderwerp vervoer graag terugkomen op de agenda van de
participatieraad. Dit verzoek wordt besproken in het DB.
Te agenderen punten voor 2020 wordt met Jaike opgepakt.
12.

Sluiting van de vergadering
Eenieder is wel thuis gewenst.

Volgende vergadering: 4 december 2019, 19.30 – 22.00 uur Gemeentehuis te Ommen
Vastgesteld in de vergadering van 6 november 2019, aanvang 19:30 uur.
Voorzitter,
A. Vroon
Secretaris,
S. van Harten
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