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Secretariaat: 
Weden 2 
7815 PH  EMMEN 
E-mail: srpals@wxs.nl 
 
 

Aan:  
College van burgemeester en wethouders  
Postbus 30001 
7800 RA  EMMEN 
 
       
Emmen,  9 december 2016 
 
 
Betreft:  Adviesaanvraag Beleidsregels WMO 2017  
 
 
 
 
Geacht college,  
 
De WMO-raad heeft op 14 november 2016 uw verzoek ontvangen om een advies uit te brengen 
over de Beleidsregels WMO 2017. Onze reactie dient uiterlijk 12 december 2016 in uw bezit te 
zijn. Dit is niet overeenkomstig de normale termijn van zes weken. 
 
Algemeen 
De vorm en inhoud van Stichting de Toegang krijgt steeds meer vorm. Wat vooral duidelijk is 
geworden, is dat de gemeente op grotere afstand komt te staan. Diverse partijen waaronder ook 
meerdere met een commerciële doelstelling dienen te handelen overeenkomstig de beleidsregels 
WMO 2017. Hoe is het geregeld dat dit ook daadwerkelijk gebeurt en welke bewegingsvrijheid is 
er binnen deze beleidsregels? 
 

In het hele document komt de term privacy niet voor. Welke afspraken zijn er gemaakt en waar 
zijn die te vinden zodat we zeker zijn dat de privacy is gewaarborgd? 
 
Op bladzijde 5 worden er tamelijk willekeurige voorbeelden gegeven als het gaat om algemene en 
maatwerkvoorzieningen. Waarom worden juist deze genoemd en andere niet? 
Bij de definities in bijlage 1 op bladzijde 51 omvat participatie  alles wat leidt tot  deelname aan 
het maatschappelijke verkeer.  Deze definitie is veel ruimer en beter dan de drie categorieën die 
staan vermeld op bladzijde 6. 
 
Procedurele bepalingen 
In de twee alinea op bladzijde 7 staat: „ Waar in dit hoofdstuk college staat handelt de Stichting 
de Toegang ….”.  Echter in de laatste regel van de eerste alinea staat dat na twee weken het 
college beslist. De WMO-raad vraagt zich af wie er nu beslist: het college of Stichting de Toegang? 
 
Op bladzijde 10 wordt gesproken over „gezinsuitbreiding”. De WMO-raad adviseert u om dit te 
wijzigen in „wijzigingen in de gezinssituatie” want ook overlijden kan grote veranderingen te weeg 
brengen. 
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Er bestaat de mogelijkheid dat de cliënt een plan indient, maar hoeveel cliënten kunnen dit ook 
daadwerkelijk? En wat als er geen plan van de kant van de cliënt is? Tot slot nog: wat gebeurt er 
als de gemeente besluit dat er geen onderzoek nodig is, maar de cliënt het daar niet mee eens is?  
De WMO-raad is van mening dat dit duidelijker omschreven dient te worden. 
De zin „ Dit doet echter niet af aan de mogelijkheid tot het indienen van een persoonlijk plan.” is 
overbodig en kan dus worden geschrapt.  
 
Verstrekkingen en bijdragen 
Op bladzijde 12 in de eerste regel hoort het woord „dat” te worden ingevoegd:  „In artikel 2.3.6, 
lid 1 is vastgelegd dat als ……”. 
 
Voor zover de informatieverstrekking aan de WMO-raad correct is, is er in 2017 uitsluitend sprake 
van maatwerkvoorzieningen. Het feit dat het college bij een algemene voorziening een eigen 
bijdrage kan vragen zoals vermeld op bladzijde 15 is dan vreemd. Te meer daar er verwezen 
wordt naar het uitvoeringsbesluit dat niet voor advies zal worden voorgelegd aan de WMO-raad.   
 
Gebruikelijke hulp 
Er zijn situaties waarin de partner minder taken kan doen vanwege zijn/haar eigen gezondheid. 
De WMO-raad adviseert u dit ook op te nemen in de beleidsregels. 
 

Andere voorliggende voorziening 
In het verleden is de cliënt nogal eens de dupe geworden van de onduidelijkheid over zorg die valt 
onder de WMO of onder de WLZ of ZVW. Kan in schrijnende gevallen de gemeente niet voorals-
nog de verantwoordelijkheid nemen en later met de WLZ of ZWV tot een oplossing komen over 
wie er betaalt? 
 
Verplaatsen in woon- en leefomgeving 
Op bladzijde 34 wordt gesproken over het verplaatsen in de eigen woon- en leefomgeving in een 
straal van 15 tot 20 kilometer rond de woning. Voor grotere afstanden is er onder andere Valys. 
De WMO-raad is van mening dat dit niet overeenkomt met het ongevraagde advies over 
scootmobiel in mei 2015 en het antwoord daarop dat wij van de gemeente Emmen ontvingen. 
 
Crisisopvang 
Het is goed om te zien dat er ook crisisopvang mogelijk is als de mantelzorger uitvalt. Maar wel is 
er de vraag: Hoe ziet de opvang er precies uit? 
Echter baart het ons zorgen dat het niet betalen van een eigen bijdrage er toe kan leiden dat men 
wordt uitgesloten van hoognodige zorg.  De WMO-raad is daarom van mening dat indien men niet 
de eigen bijdrage kan betalen er gezocht moet worden naar een passend alternatief. 
     
Tot zo ver de adviezen en opmerkingen van de WMO-raad.  
 
Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
S.R. Pals 
secretariaat WMO-raad  Emmen        


