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Geachte heer Rink. 

 

Mede namens twee andere Adviesraden t.w. de Seniorenraad en de Cliëntenraad PW&Wsw zenden 

we u dit schrijven. 

 

Met grote verbazing ontvingen wij uw schrijven per email dd. 11 juli 2019 met als strekking van de 

inhoud “het handhaven van uw besluit het zgn. Was&Strijk buiten de voordeur te brengen”. Dit met 

het enige verschil t.o.v. het vorige, dat het pas ingaat na 01-01-2020, en alleen voor nieuwe 

indicaties. Dit ondanks dat u weet dat elke Adviesraad hierover negatief heeft geadviseerd. Deze 

volledige en breed gedragen afwijzing van het gehele principe door 3 erkende Adviesraden van uw 

gemeente is breed bij u, uw ambtelijk apparaat, en de media bekend. 

 

Met zo mogelijk nóg grotere verbazing lazen we in het Dagblad van het Noorden dd. 12 juli 2019 op 

pagina 31 uw weergave van het besluit en uw motivatie. 

En, zo mogelijk nóg meer verbazing, ja zelfs irritatie, is ontstaan door een deel van het geschrevene 

waarin staat dat er overleg is geweest met o.a. de Adviesraden. Dit is volstrekt onjuist en lijkt op 

misleiding. Wij kunnen in de zin “Volgens wethouder Rink is er met de raden gesproken en is nu een 

oplossing gevonden” niet anders lezen dan dat u met die raden dit compromis zou hebben gemaakt. 

Hiervan distantiëren wij ons met klem. Er is aangaande deze materie maar  éénmaal overleg 

geweest t.w. op 12 april 2019. Dat ging over onze afwijzingen van uw voorgaande besluit. Toen is 

alleen door u gemeld dat u sowieso vóór het zomerreces een voorstel dienaangaande aan ons zal 

voorleggen. Zoals heden voorligt. 

 

In afwachting van uw zéér spoedige schriftelijke reactie, 

verbijf ik Hoogachtend, 

 

 

Mede namens: Seniorenraad en Cliëntenraad PW&Wsw 

K. Zantingh 

Voorzitter a.i. WMO-raad gemeente Emmen. 

 

CC. griffie gemeente Emmen t.b.v. alle gemeenteraadsleden en commissieleden van deze raad. 

 


