
Aan:  College van burgemeester en wethouders 
          Postbus 30001 
          7800 RA  EMMEN 
 
Van:  WMO raad Emmen 

 S.R. Pals 
 Weden 2 

               7815 PH  Emmen 
 
Emmen, 20-12-2013 

 
Betreft : Adviesaanvraag Beleidskaders 3D 
 
 
Geacht college, 
 
Op 11 december 2013 ontving de WMO raad een adviesaanvraag van de afdeling Beleid en Regie (uw 

kenmerk 13.551315) Dit advies heeft betrekking op het document ” Kaders voor continuïteit en 

vernieuwing op het sociale domein”  en geven de beleidskaders voor het invoeren van de drie 

decentralisaties aan (december 2013). 

Algemeen oordeel van de WMO raad; 

 In het hele stuk staat niet beschreven dat  burgerinitiatieven worden gestimuleerd. Er is te 
weinig ruimte voor dergelijke initiatieven en er is teveel beschreven in kaders en keurslijven 

 Cliëntenbelang moet voorop blijven staan. 

 De budgeten van het rijk zijn dan wel taakstellend maar dat wil volgens de WMO raad nog 
niet zeggen dat ze leidend moeten zijn voor de gestelde taken. De WMO raad ziet graag dat 
de gemeente creatief omgaat met de beschikbare budgetten en zich niet laat leiden door 
geoormerkte gelden. 

 Een budget mag geen belemmering zijn om meer te besteden aan specifieke onderdelen van 
de geboden zorg als blijkt dat de noodzaak daar toe aanwezig is. 

 
 
Onderstaand treft u de aanbevelingen van de WMO raad per kader zoals deze in het document zijn 
verwoord. 
 
Iedere Emmenaar kan meedoen naar vermogen. 

 De WMO raad stimuleert iedere inwoner van Emmen om mee te doen maar ziet graag dat de 
gemeente ook iedere inwoner uitnodigt om mee te doen. De uitnodiging ontbreekt. 

 De WMO raad heeft bedenkingen om het onderwijs (nog meer) te belasten. Het onderwijs 
heeft al meer dan genoeg taken op dit gebied. 

 De WMO raad stelt dat vrijwilligerswerk nooit verplicht mag worden. 

 Liever ziet de WMO raad een positieve uitnodiging om mee te doen met vrijwillige taken. 

 Honoreer positieve prikkels, scholing geven is ook een positieve prikkel. 
 
Maatschappelijke dienstverlening wordt gebiedsgericht georganiseerd en uitgevoerd. 

 In  hoeverre zijn de grenzen vastgelegd van de huidige zes werkgebieden? Activiteiten 

moeten grensoverschrijdend zijn voor alle burgers. 

 



Nieuwe, gedecentraliseerde taken en verantwoordelijkheden op grond van de Jeugdwet, de WMO 
en de Participatiewet, worden uitgevoerd met de budgetten die daarvoor door het rijk beschikbaar 
worden gesteld.   

 De WMO raad is verheugd dat de beschikbare budgetten worden besteed aan de 
geformuleerde doelen maar ziet daarin tevens een belemmering. 

 Zoals al aangegeven in het algemene deel ziet de WMO raad graag dat een budget geen 
belemmering is maar dat hier creatief mee wordt omgegaan als de zorgvraag op een 
specifiek onderdeel om en ruimere financiering vraagt. 

 De WMO raad ziet graag maatwerk in plaats van grenzen in budgetten. Maatwerk betekent 
per definitie niet dat het duurder is maar vraagt om een creatieve geest met  vrijheid van 
werken. 

 
Maatschappelijke dienstverlening bestaat zo veel mogelijk uit vrij toegankelijk, algemene 
voorzieningen. De toegang tot niet vrij toegankelijke voorzieningen wordt in principe extern 
georganiseerd.  

 Geen opmerkingen. 
 
Continuïteit van de jeugdzorg en de WMO ondersteuning worden gegarandeerd op grond van de 
daarvoor geldende wettelijke bepalingen 

 De WMO raad ziet hier graag meer vrijheid in handelen en geen beperkingen door wettelijke 
bepalingen. 

 
Bij inkoop en contractering zijn regionale samenwerking, kwaliteit en betrokkenheid  van de 
huidige leveranciers van maatschappelijke dienstverlening het uitgangspunt. 

 De WMO raad vindt dat kwaliteit de leidraad moet zijn bij inkoop. 
 
 
 
Bovenstaande in acht nemend kan de WMO raad zich vinden in de gestelde beleidskaders die de 
gemeente wil hanteren voor de overgang van de Jeugdwet, de WMO en de Participatiewet. Evenals 
in voorgaande adviezen wil de WMO raad benadrukken dat er duidelijk gesteld moet worden wie de 
regie en verantwoordelijkheid neemt in deze complexe materie. De WMO raad ziet hiervoor een 
grote rol van de gemeente. 
De bovenstaande  adviezen en aandachtspunten kunnen door de WMO raad ten allen tijden worden 
herzien mocht de actuele situatie daar aanleiding toe geven. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
WMO raad Emmen 


