
KANDIDATEN VOOR PARTICIPATIERAAD OMMEN  
 
Momenteel wordt de huidige WMO-Raad , een wettelijk en verplicht adviesorgaan voor het college van 
burgemeester en wethouders op het gebied van het (inmiddels bredere ) sociale domein, getransformeerd in een 
Participatieraad.  
Beperkte de (oude) WMO Raad zich nog tot het domein: 
Zorg, welzijn en wonen , 
inmiddels komen daar – straks mede bekrachtigd in de instelling van de Participatieraad per 1 januari 2016 - ook de 
navolgende domeinen bij: 
werk en inkomen 
jeugd 
sociale cohesie en leefbaarheid. 
Daarmede bestrijkt deze Raad het gehele (beleidsmatige en uitvoeringstechnische ) sociale domein van de gemeente 
Ommen. 
Overigens doet de huidige WMO Raad dat al. Want in een geleidelijke overgang is voorzien. 
 
De Participatieraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. 
De Raad verzorgt de wettelijk voorgeschreven cliëntenparticipatie , echter de Raad behartigt niet alleen belangen 
van specifieke doelgroepen : iedereen moet (mede) kunnen meedoen , ongeacht beperking ,afkomst , leeftijd of 
inkomen. 
 
In de Raad participeren momenteel ( getrapt ) de clusters OOG ( Overleg Orgaan Gehandicapten ) , de MAR ( 
Mantelzorg Advies Raad ), de senioren via het SPO ( Senioren Platform Ommen ) , de Vrouwenorganisaties , de 
Kerken en de WSW -Raad (werkvoorziening). Dat blijft ook zo. Zij het dat de werkvoorziening in het cluster werk en 
inkomen wordt opgenomen. 
 
Maar daarnaast wordt ruimte gemaakt voor 1 vertegenwoordiger vanuit de Plaatselijke Belangen  
(voor het nieuwe veld Sociale Cohesie en Leefbaarheid ) , voor 2 vertegenwoordigers uit het veld  werk en inkomen 
voor dat cluster ( waarvan 1 al vervuld ) , en voor 1 persoon voor het nieuwe cluster Jeugd. Betrokkenen kunnen ook 
deze clusters mede verder vorm  geven. 
 
We denken aan ingezetenen van Ommen die ruim overzicht hebben over het hele Sociale Domein , en professioneel 
meerwaarde aan de Raad kunnen bieden, juist in deze overgangstijd , waarin de Gemeente voor een grote 
decentralisatieopdracht wordt gesteld. 
 
De Raad vergadert 10 keer per jaar. Dat geldt ook voor de clusters en voor de binnen de Raad te formeren 
themagroepen  
 
De Raad kent een (beperkte ) onkostenvergoeding.  
 
Heeft u interesse? 
 
Maak dat dan per brief  , maar bij voorkeur  digitaal kenbaar aan Mevr. Imke Cremers – Sturkenboom, Secretaris 
WMO Raad  
Via Gemeente Ommen 
Postbus 100 
7730 AC Ommen 
wmoraad.ommen@gmail.com  
 
En geef uw motivatie ,en uw kwalificaties via een c.v , weer , alsmede daarbij  uw interesse voor een 
voorkeurscluster 
 
Liefst voor 15 juni 2015. 
 
Informatie wordt gaarne verstrekt door Bert Vroon , Voorzitter WMO-Raad. 
bert@avroon.nl of via 0622807744 
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