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

22 januari 2020
Gemeentehuis te Ommen
19:30 uur

Aanwezig:

dhr. Vroon (afscheid nemend voorzitter), dhr. Scheele (wethouder), mevr. van Harten
(secretaris), 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), dhr. Slagter (Werk en Inkomen), mevr. Rotteveel (OOG),
mevr. Metselaar (OOG), dhr. Baart (kerken), mevr. Bruggeman (Samen Doen), mevr.
Dijkstra (Samen Doen), mevr. Koningen (SPO), dhr. Brouwers (SPO), dhr. R. v.d.
Berg (voorzitter)

Afwezig:

dhr. Warmelink (MAR)

1.

Opening door de voorzitter
Een ieder is van harte welkom geheten, speciaal welkom voor de gasten.

2.

Samen Doen - toelichting door Henk Kerkdijk
De heer Kerkdijk heeft de ontwikkelingen rondom team Samen Doen toegelicht. De
gemaakte toekomstschets wordt nog formeel aangeboden aan de participatieraad. Ook de
door hr. Kerkdijk gegeven presentatie wordt nagezonden.
Er zijn garanties gegeven aan het gedetacheerde personeel, zodat het waarschijnlijker is
dat personeel blijft. Er wordt door de gemeente geld vrijgemaakt voor Samen Doen.
Verbeterpunten wordt aan gewerkt. De waardering voor het meedenken van de
participatieraad de laatste paar jaren is benoemd. Hoewel de participatieraad in deze geen
formeel adviesrecht heeft, is deze inbreng ook in de toekomst zeer gewenst. In maart
wordt Samen Doen opnieuw geagendeerd. Participatieraadsleden kunnen zich melden bij
Henk Kerkdijk wanneer ze individueel hier ook over mee willen praten. Gerda Bruggeman
zal in februari haar laatste participatieraadsvergadering bijwonen. Zij gaat binnenkort met
pensioen.

3.

Mededelingen
• Receptie: een gastvrouw is inmiddels aangesteld. Een compliment hiervoor is door dhr.
Vroon aan de gemeente gegeven.
• Omgevingsvisie: deze moet in december opnieuw worden vastgesteld. De
omgevingsvisie is leidend voor het omgevingsplan. De nieuwe omgevingsvisie raakt ook
het Sociaal Domein. Dit wordt derhalve integraal opgepakt samen met ondernemers,
burgers, etc. Instrumenten die hiervoor gebruikt worden zijn o.a. een digitale vragenlijst
(in het Ommer Nieuws wordt hierover bericht t.b.v. ouderen), gesprekken, etc. Ook de
partipatieraad wordt hierbij betrokken en is van harte welkom hierin mee te denken.
Tijdens de participatieraadsvergadering van 1 april a.s. zal Henk van Kessel
(projectmanager) een toelichting geven op dit onderwerp.
• Ommer Nieuws: gemeente is in gesprek met de distributeur van het Ommer Nieuws.
Inzet: levering aan alle inwoners van de gemeente Ommen.

4.

Ingekomen en verzonden stukken:
Ingekomen:
Verzonden:
Brief aanstelling Karola Schroder.
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5.

Notulen vergadering 4 december 2019
Tekstwijziging dhr. Baart wordt doorgevoerd. Datum volgende vergadering wordt
aangepast (2020 i.p.v. 2019). Na aanpassing akkoord en bij deze vastgesteld.

6.

Verslag DB-overleg 8 januari 2020
Ter kennisname aangenomen.

7.

Jaarverslag 2019
Jaarrekening wordt nog toegevoegd en jaarverslag wordt nog aangepast. Daarna wordt dit
per mail verder afgehandeld. Jaarverslag en jaarrekening worden tegelijk naar B&W
verstuurd.

8.

Rondje langs de velden
Louis Jansen: alle SW medewerkers zijn per 1 januari gemeente-ambtenaar geworden?
Wel onder SW CAO en pensioen? Wethouder Scheele zoekt dit uit.
Dhr. Braakman:
• In Ommer Nieuws is artikel omtrent het cluster Sociale cohesie en leefbaarheid
geplaatst. Dhr. Braakman informeert dhr. Bunkers t.b.v. volgend interview met de
nieuwe voorzitter.
• Dhr. Braakman vraagt aandacht voor Charlotte Bouwman. Zij zit al veel te lang te
wachten op hulp. Dit geval typeert de problemen in de gehele jeugdzorg sector.
Mario den Hoedt: vitaal vechtdal: persoonlijke gezondheidsomgeving. Volgende
participatieraadsvergadering te agenderen.

9.

Overdracht voorzitterschap
Dhr. Vroon heeft officieel het voorzitterschap overgedragen aan dhr. v.d. Berg.

10.

Sluiting vergadering

11.

Afscheid Bert Vroon
Dhr. Vroon is bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de participatieraad. Toespraken zijn
gehouden door Wethouder Scheele namens de gemeente Ommen, mevr. Bruggeman
namens Samen Doen en dhr. den Hoedt namens de participatieraad.

Volgende vergadering: 26 februari 2020, 19.30 – 22.00 uur Gemeentehuis te Ommen
Vastgesteld in de vergadering van 22 januari 2020, aanvang 19:30 uur.
Voorzitter,

R. v.d. Berg
Secretaris,
S. van Harten
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