Notulen vergadering Participatieraad Sociaal Domein Ommen
Datum:
Locatie:
Tijd:

4 december 2019
Gemeentehuis te Ommen
19:30 uur

Aanwezig:

dhr. Vroon (voorzitter), dhr. Scheele (wethouder), mevr. Jeeninga (Vr.Org.), mevr.
Prins (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), mevr. Rotteveel (OOG), mw. Metselaar
(OOG), dhr. Baart (kerken), mevr. Van Loon (SPO), dhr. Warmelink (MAR), mevr.
Bruggeman (Samen Doen), mevr. Koningen (SPO)

Afwezig:

mevr. Dijkstra (Samen Doen)

1.

Opening door de voorzitter
Eenieder is welkom geheten door de voorzitter. Een speciaal welkom voor de nieuw
voorgedragen voorzitter dhr. v.d. Berg op de tribune. Susan stuurt sollicitatie/CV van hr.
v.d. Berg aan alle leden, zodat ze kennis kunnen nemen van zijn motivatie en
competenties.

2.

Mededelingen
Geen mededelingen.

3.

Ingekomen en verzonden stukken:
Ingekomen:
Verordening/raadsvoorstel/overzicht wijzigingen maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp 2020 (bijlagen 3a/b/c): ter kennisname.
Samenvatting gesprek toekomst Samen Doen (bijlage 3d): ter kennisname. In
januari verwacht dat het rapport gereed is. Er zal worden geprobeerd deze januari,
uiterlijk februari, te agenderen in de participatieraad. Mevr. Bruggeman heeft
aangegeven dat Het Samen Doen team hier positief in staat.
Brief cluster werk en Inkomen en Verordening participatieraad (per mail
nagezonden): de officiële zittingstermijn is 8 jaar, dit geldt ook voor
plaatsvervangende leden. Hierover is de verordening duidelijk. Discussie is op een
later moment hierover te voeren, wanneer dhr. v.d. Berg is aangetreden als
voorzitter.
Verzonden:
Brieven aan college beëindigingen en (her)benoemingen Participatieraad (3e/f/g):
Brieven komen a.s. dinsdag in B&W.

4.

Notulen vergadering 6 november 2019
Na doorvoering enkele tekstuele wijzigingen akkoord en vastgesteld.

5.

Verslag DB-overleg 20 november 2019
Ter kennisname aangenomen.

6.

Begroting en jaarplan 2020
Zijn beide akkoord bevonden. Susan stuurt deze naar mevr. Prins, ter verzending aan
B&W.
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7.

Toegankelijkheid en gastvrijheid Gemeentehuis
In maart 2019 is hier al aandacht voor gevraagd bij de gemeente door de participatieraad.
Er zijn helaas nog steeds geen vorderingen hieromtrent te melden door de gemeente. Er
wordt over nagedacht en de input van de participatieraad wordt hierbij meegenomen.
Tussentijdse oplossingen zijn volgens wethouder Scheele niet zo simpel als men zou
denken Wethouder Scheele vraagt om nog enig geduld hieromtrent. In de vergadering van
maart 2020 wordt dit geagendeerd, gezien er dan vorderingen gemeld zullen kunnen
worden.
Dhr. Braakman meldt omtrent het thema digitale toegankelijkheid dat het toetsingskader
evenementen, ondanks toezeggingen, online niet te vinden is en ook niet bij de balie.

8.

Voortgang Nieuw Naoberschap
Mario heeft een presentatie gegeven (zie bijlage). Vanuit de participatieleden zijn er
verschillende bedenkingen geuit omtrent het neerleggen van verantwoordelijkheden bij
gemeenteleden. Leggen we niet teveel verantwoordelijkheid bij en verwachten we niet
teveel van de burger? Er zijn veel zaken die inderdaad aandacht behoeven en waaromtrent
goede en werkbare afspraken gemaakt moeten worden. De gemeente en burger bepalen
samen waar de grenzen liggen van wat de burger kan/mag overnemen van de gemeente.
Aangegeven is dat de gemeente wel verantwoordelijkheid blijft voor taken waarvoor geen
initiatieven uit de samenleving komen. Ook moet geborgd zijn dat de gemeente
verantwoordelijkheid terugneemt wanneer initiatieven niet succesvol of houdbaar blijken.
Het advies is gegeven om hieromtrent wel in mogelijkheden te blijven denken. Right to
challenge! Er liggen veel kansen.
De klankbordgroep blijft hiermee aan het werk, het advies van de participatieraad zal
hierbij worden gevraagd. Omstreeks de zomer in 2020 zijn de vorderingen te bespreken in
de participatieraad.

9.

Rondje langs de velden incl. terugblik 2019
• Dhr. Baart: de PKN kerken hebben zich in 2019 bezig gehouden met ouderen- en
jongerenwerk. In 2020 wordt meer verdieping gezocht bij thema’s omtrent armoede en
diaconale vraagstukken.
• Mevr. Jeeninga: in 2019 hebben heeft het vrouwencluster de mogelijkheden van de
Youmee app onderzocht. Deze had beperkingen waardoor hier niet mee doorgegaan is.
Verder is aansluiting gezocht met het Overijssels platform. Dit wordt in 2020 doorgezet.
Er is deelgenomen aan de werkgroep inclusieve samenleving. Tevens is aansluiting
gezocht met het cluster Sociale cohesie en leefbaarheid teneinde samen de
vergaderingen voor te bereiden. Mevr. Carola Schreuder zal in 2020 plaatsvervangend lid
worden. De secretaris stelt een voordrachtsbrief op t.b.v. B&W.
• Dhr. Den Hoedt: heeft in 2019 deelgenomen aan de werkgroepen Nieuw Naoberschap en
inclusieve samenleving. Er zijn contacten gelegd met plaatselijke belangen, teneinde een
tweede lid voor het cluster te vinden.
• Dhr. Warmelink: in 2019 is eraan gewerkt om zichtbaarder te worden voor de
mantelzorgers. Er is meer samengewerkt met het mantelzorgnetwerk. De Raad heeft
ervoor gezorgd dat het beschikbare bedrag voor het mantelzorg compliment is
verdubbeld. Compliment hiervoor is gegeven. De professionalisering van het
mantelzorgnetwerk wordt in 2020 door de MAR geëvalueerd.
• Dhr. Braakman: in 2019 is de meet-up met jongeren wederom georganiseerd. Tevens
wordt gezocht naar een tweede clusterlid. In 2020 wordt dit verder opgepakt.
• Dhr. Jansen/dhr. Slagter: in 2019 heeft het cluster zich verdiept in de thema’s: Wajong,
WSW, armoedebeleid, vervoer en netwerk zichtbaar houden. Deze ontwikkelingen
omtrent deze thema’s worden ook in 2020 op de voet gevolgd.
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• Mevr. Metselaar/dhr. Spronck/mevr. Rotteveel: in 2019 is aandacht besteed aan de
thema’s: inrichting station, nieuwe sporthal, kindplein, toegankelijkheid centrum, horeca,
gemeentehuis en stemlokalen. Er is advies uitgebracht op de thema’s WVGGZ en
beschermd en begeleid wonen. In november heeft een schouw in het centrum
plaatsgevonden. Er volgt in 2020 nog een aparte schouw door leden van het OOG.
Wethouder Jaspers Fayer neemt de contacten met OOG over van wethouder Scheele.
• Mw. van Loon: heeft verwezen naar de genoemde thema’s in de aangeleverde begroting
en beleidsplan voor 2020.
10.

Rondvraag
• Dhr. Braakman: heeft zijn zorgen geuit omtrent de terugname van de zorgprofielen door
het rijk. Wethouder Scheele heeft aangegeven deze zorgen te delen en hier de nodige
aandacht aan te besteden.
• Dhr. Braakman: heeft navraag gedaan naar het persbericht dhr. Bunkers omtrent het
interview met dhr. Den Hoedt. Dhr. Den Hoedt heeft deze ontvangen van dhr. Bunkers.
Het artikel zal binnenkort worden geplaatst.
• Dhr. Braakman: is er sprake van Eneco vergoedingen voor gemeente Ommen?
Wethouder Scheele heeft aangegeven een kleine vergoeding te verwachten.
• Dhr. Warmelink: kan de volgende vergadering niet aanwezig zijn.

11.

Afscheid Annemarie van Loon
Annemarie is door de voorzitter en wethouder toegesproken en bedankt voor haar inzet
voor de participatieraad.

12.

Sluiting vergadering
Eenieder is bedankt voor de aanwezigheid en goede feestdagen toegewenst.

Volgende vergadering: 22 januari 2019, 19.30 – 22.00 uur Gemeentehuis te Ommen
Vastgesteld in de vergadering van 4 december 2019, aanvang 19:30 uur.
Voorzitter,
A. Vroon
Secretaris,
S. van Harten
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