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Emmen, 24 oktober 2014 
 
Betreft: Ongevraagd advies over gevolgen armoedebeleid Emmen, in relatie tot WMO beleid.  
 
 
Geacht  college, 
 
De WMO-raad  wil u  het onder  de  aandacht brengen. Begin deze maand kregen wij de notitie voor het 
armoedebeleid onder ogen. Ook zijn wij door afgevaardigden van de Gemeente Emmen op de hoogte 
gebracht van een nieuw in te voeren beleid ten aanzien van de was- en strijkvoorziening.  De Gemeente 
Emmen zal nog slechts een klein bedrag vergoeden de rest zal de cliënt zelf moeten bijdragen. Er zijn in het 
beleid een aantal zaken die om  aandacht vragen.   
 
In het nieuwe WMO-beleid zullen mensen meer uit eigen middelen moeten gaan betalen voor 
verschillende soorten van algemene ondersteuningen. Onze grote zorg op dit moment gaat uit naar 
mensen die veel zorg nodig hebben en door deze, nog vast te stellen eigen bijdragen in aanraking komen 
met een opeenstapeling van niet centraal geregisterde eigenbijdragen. Mensen kunnen door deze 
opstapeling van eigen bijdragen onder de armoedegrens komen te zitten 
Graag zouden wij willen weten hoe u deze situaties gaat ondersteunen zodat zij niet onder de 
armoedegrens komen. 
 
Als WMO-raad maken we ons hierover ernstige zorgen over  en maken/hebben adviseren u, ongevraagd 
deze effecten nader uit te werken bij het vaststellen van de eigen bijdragen zoals deze genoemd worden in 
de beleidsregels rond de WMO.  
Hierbij vragen wij nadrukkelijk aandacht voor de volgende zaken : 
1. Worden bij alle gevraagde eigenbijdragen gekeken naar het inkomen, maar ook naar de andere   
   eigen bijdragen die men al moet betalen? 
2. Kunnen we een overzicht krijgen voor  welke voorzieningen een eigenbijdrage gevraagd kan worden? 
(naast de reeds vastgestelde door o.a. het CAK) 
3. Hoe groot zijn de gevraagde eigen bijdrages voor de algemene  voorzieningen? 
4. Wordt er een maximale totale eigen bijdrage ingesteld? 
 
Wij zien met belangstelling uw reactie tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

S.R. Pals 
Secretaris WMO-raad Emmen                                                                                                        


