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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, 23 oktober 2019 
 
 
Betreft:  Advies verordening WMO en jeugd 
  
 
 
 
Geacht college,  
 
Op 24 september ontving de WMO-raad Emmen een adviesaanvraag betreft de verordening 
WMO en Jeugdzorg 2020. De WMO-raad heeft de ontvangen stukken bestudeerd en brengt daar 
het onderstaande advies op uit. 
 
In de toelichting op de adviesaanvraag wordt er op gewezen dat de nieuwe verordening een 
vervolg is op de huidige verordening die is ontwikkeld naar aanleiding van het decentralisatie 
proces in 2015.  
 
Op de voorgestelde verordening WMO & Jeugd 2020 heeft de WMO-raad ten eerste een aantal 
aandachtspunten: 

• In de verordening Jeugd staat bij 1.2.3 regel 1 geen termijn gesteld voor het afleveren van een 
verslag. Bij de WMO-verordening staat wel een termijn gesteld van 7 dagen. Waarom niet in 
de verordening Jeugd? 

• De hoofdaanbieders met het 100% tarief krijgen dit tarief vanwege aanvullende eisen. Wij 
stellen voor: Laat de gemeente een stimulerende en leidende rol nemen in zorginnovaties 

 
Verder is de WMO-raad van mening dat de voorliggende versie van de verordening vooral een 
technisch stuk is zonder enige visie en toekomstblik. In de toelichting bij de adviesaanvraag wordt 
ook aangegeven dat het hoofdzakelijk een nieuwe versie is met betere leesbaarheid en enkele 
tekstuele toevoegingen c.q. verbeteringen. De nieuwe verordening kenmerkt zich door zich vooral 
te richten op beperkingen in de wet en beperkingen in mogelijkheden om creatief en innovatief te 
zijn. Uiteraard moeten er kaders gesteld worden maar kaders mogen niet belemmerend zijn voor 
het stimuleren van (burger)initiatieven om zelfredzaamheid te bevorderen. 
 
De WMO-raad mist een ambitie en een visionaire blik van het college om aan de slag te gaan met 
wat de gemeente Emmen nou wél zou willen met het sociale domein en voor de burgers van 
Emmen die gebruik maken van WMO- en Jeugdwet. 
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We willen het college graag attenderen op het document „Samen Verder in het Sociale Domein” 
dat in maart 2016 is uitgebracht. Bij het tot stand komen van dit document is de WMO-raad, net 
als vele andere maatschappelijk en/of sociale organisaties, betrokken geweest. Dit document 
geeft vele handvatten en aanbevelingen om een gedegen en toekomst gerichte verordening op te 
stellen. Het huidige voorstel voor de verordening 2020 is wat dat betreft inspiratieloos en 
richtingloos. 
 
Het document „Samen Verder” verwijst naar een plan van aanpak tot en met 2021 en is daarmee 
nog enige tijd geldig als een richtlijn voor wat er in maart 2016 met elkaar is vastgesteld. 
 
 
Advies WMO raad Emmen 
Het advies van de WMO-Raad is om de voorgestelde verordening WMO 2020 vast te stellen met 
een geldigheidstermijn tot uiterlijk 31 december 2020, en de tussenliggende periode te gebruiken 
om „Samen Verder in het Sociale Domein” uit te voeren en verder te ontwikkelen in 
samenwerking met alle partijen die destijds betrokken waren bij de ontwikkeling hiervan. Op deze 
manier creëer je een overbrugging naar een nieuw integraal WMO/jeugd-beleid met draagvlak én 
instemming van de gebruikers en belanghebbenden van de WMO en Jeugdwet 
 
Concreet 
In de periode tussen nú en einde eerste kwartaal van 2020 in gezamenlijk overleg en in de 
aangegeven volgorde opstellen van: 

• Agenda Sociaal Domein opstellen 

• Plan Samen Verder 2017 – 2021 evalueren en eventueel actualiseren 

• Omvattende visie opstellen voor het Sociaal Domein 

• Nieuw WMO beleid 2021 vaststellen 

• Nieuw Jeugdbeleid 2021 vaststellen 

• Concept verordening WMO en Jeugd opstellen en vaststellen 
 
 
 
Noot 
In de nota „Samen Verder in het sociaal domein 2017-2021” is de visie sociaal domein vertaald in 
vier actiepunten punten: 
A.  Versterken en verrijken van onze Emmense samenleving (kracht inwoners). 
B.  Samen optrekken van professionals en inwoners (kracht inwoners). 
C.  Lokaal samenspel (met aanbieders en initiatieven van inwoners). 
D.  Ander aanbod (vernieuwing op basis van wensen/behoeften van de inwoner). 
Met deze actiepunten is de ambitie neergelegd dat in 2021 40% van de hulpvragen zonder inzet 
van het formele of professionele veld wordt opgelost. 
 
De WMO-raad is zeer verheugd over het in september 2019 (opnieuw) op/aan-pakken van de 
afspraken die zijn gemaakt in de bijeenkomsten „Ervaringen delen met adviesraden van 18 januari 
2018. Aangevuld met opmerkingen van het overleg van wethouder dhr. Jan Bos en voorzitters 
adviesraden en ambtelijke ondersteuners op 14 februari 2018.” Waar mogelijk past overleg op de 
thema’s zoals wij die concreet aangaven, in de daarin genoemde aandachtspunten. 
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De WMO-raad benadrukt dat het accepteren van de voorliggende adviesaanvraag geen wijziging 
van haar standpunten in voorgaande adviezen betekent. Sterker nog, wij dringen er sterk op aan 
die alsnog te behandelen en over te nemen. Aangezien wij op de twee van drie laatst uitgebrachte 
adviezen nog geen enkele reactie hebben gehad (soms in het geheel geen ontvangstbevestiging) 
kennen we de status hiervan niet. 
 
Met belangstelling zien wij uw schriftelijke reactie tegemoet. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
S.R. Pals 
Secretariaat WMO-raad Emmen        
 
 
 
CC: Gemeenteraad Emmen  


