
Nieuwsbrief Wmo

Heeft u in 2015 een mantelzorgcompliment 
gekregen? Dan krijgt u dit automatisch in 2016 
weer. Mocht u geen mantelzorger meer zijn, 
geeft u het dan aan ons door. Door middel van 
een steekproef controleren we of u in aanmerking 
komt. In de eerste week van juni 2016 kunt u de 
betaling mantelzorgcompliment verwachten.
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Bent u mantelzorger en denkt u ook in 
aanmerking te komen voor het mantelzorg-
compliment, raadpleeg dan onze website  
www.gemeente.emmen.nl. Hier leest u hoe u 
hiervoor voorgedragen kunt worden.
Bent u al voorgedragen voor 2015 en heeft u  
nog niets gehoord? Dat kan. De verwerking van 
de laatste gegevens verwachten we eind maart 
2016 af te ronden.

In beeld
Nu ik dit schrijf hebben we net bekend 
gemaakt dat Athome First de Wmo 
schoonmaakonder-steuning overneemt 
van TSN Emmen. Eerder heeft Dokter de 
werkzaamheden van Heerendordt op zich 
genomen. Beide organisaties nemen ook 
de medewerkers in dienst. De kwaliteit blijft 
gewaarborgd. Ondanks de onzekere tijden 
en de zorgen die een dreigend faillissement 
veroorzaakt, hebben we uiteindelijk een goed 
resultaat bereikt. Ik weet hoeveel achter de 
schermen is gedaan om dit voor elkaar te 
krijgen. Dat komt bijna nooit in beeld. Daarom 
geef ik toch even een pluim aan iedereen die 
aan dit resultaat heeft bijgedragen.  
Dit is een groot compliment waard.

Over complimenten gesproken: in deze 
nieuwsbrief ook aandacht voor het 
mantelzorgcompliment.  
Dit jaar wil de gemeente opnieuw haar 
waardering aan mantelzorgers overbrengen. 
Daarnaast leest u over de Seniorenraad, wat zij 
doen en wat zij voor u als Wmo gerechtigde 
kunnen betekenen.   
Tot slot zetten we de bereikbaarheid in beeld: 

want welke organisatie 
kunt u het beste 
benaderen als u met 
een vraag zit? 

Jan Bos
Wethouder Zorg  
en Welzijn

Deze WMO nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Emmen. 
De nieuwsbrief verschijnt 2 tot 3 maal per jaar en is bestemd voor cliënten met een Wmo-voorziening en andere geïnteresseerden.

Tekst gemeente Emmen 
Eindredactie team Communicatie, gemeente Emmen
Vormgeving team Communicatie, gemeente Emmen

46308

 www.gemeente.emmen.nl 

Belangrijke rol voor ouderen
De Seniorenraad speelt een belangrijke rol op het gebied 
van zorg en welzijn van ouderen. Ze geven advies over 
inhoudelijke thema’s die voor ouderen belangrijk zijn. 
Voorbeelden van onderwerpen zijn onder andere de 
veranderingen in de zorg/Wmo, langer thuis blijven wonen 
en veilig wonen in dorpen en woonkernen. Daarnaast 
adviseert de Seniorenraad ook over communicatie en 
voorlichting door de gemeente aan burgers.  

Werkwijze
Het is belangrijk dat de Seniorenraad weet wat er speelt. 
Ook is het belangrijk om oplettend te zijn. Daarom betrekt 
de Seniorenraad andere adviespartners en ouderenbonden. 
Daarnaast bezoeken ze informatiebijeenkomsten en houden 
ze werkbezoeken. De Seniorenraad staat altijd open voor 
opmerkingen van ouderen. 

De seniorenraad staat paraat! 
Door een toename van het aantal ouderen in de 
samenleving, met verschillende wensen en behoeften 
heeft de gemeenteraad van Emmen, 25 jaar geleden, 
een onafhankelijke adviesraad in het leven geroepen. 
De Seniorenraad Emmen. 

U bent welkom
Heeft u vragen of wilt u meer weten over wat de seniorenraad 
doet en over actuele ontwikkelingen? Ga dan naar de website: 
www.seniorenraademmen.nl. Hier vindt u ook vacatures en 
een actuele agenda voor openbare ledenvergaderingen in het 
gemeentehuis in Emmen. Deze openbare vergaderingen houdt 
de Seniorenraad iedere 2e woensdag van de maand van 09:30 
tot 12:30 uur in het gemeentehuis. U bent van harte welkom! 
Daarnaast kunt u de Seniorenraad mailen of schrijven via:  
info@seniorenraademmen.nl of Postbus 1200, 7801 BE Emmen.

CAK Eigen bijdrage en pgb

Een persoonsgebonden budget is een vorm 
waarin ondersteuning kan worden verstrekt. Als 
u ondersteuning krijgt via een organisatie zonder 
dat u hiervoor iets hoeft te regelen, noemen we 
dit Zorg in natura (ZIN). Dit betekent dat als er 
wordt vastgesteld dat u ondersteuning nodig 
heeft en u wilt dat van een aanbieder waar wij 
een contract mee hebben, dat u dat zonder 
verdere organisatie ontvangt. 
Het kan ook zijn dat er een specifieke aanbieder 
is waar u ondersteuning van wilt krijgen maar 
waar wij geen contract mee hebben. Of dat uw 
ondersteuningsvraag heel ingewikkeld is waardoor 

PGB: Hoe zit het nu eigenlijk? 
u beter zelf uw ondersteuning in kunt kopen. 
Het zelf inkopen van ondersteuning kan dan 
gedaan worden met een persoonsgebonden 
budget. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. 
Zo moet u een zorgovereenkomst opstellen, u 
moet veilig en kwalitatief goede ondersteuning 
inkopen en bijvoorbeeld het budget kunnen 
beheren. Kijk voor meer informatie op  
www.SVB.nl, www.gemeente.emmen.nl of  
neem contact op met het Zorgloket: bel naar
14 0591 en vraag naar het Zorgloket of mail  
naar gemeente@emmen.nl.

Voor het gebruik van een voorziening vanuit de Wmo betaalt 
u meestal een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt 
berekend en geïnd door het CAK. De hoogte hangt af van 
onder andere de hoogte van uw inkomen, gezinssamenstelling 
en de hoogte van het persoonsgebonden budget.

Te hoge eigen bijdrage
Het kan voor komen dat u uw budget niet helemaal of 
helemaal niet opmaakt. Dit kan betekenen dat u in eerste 
instantie een te hoge bijdrage betaalt aan het CAK. Dat 
u het budget niet opmaakt kan verschillende oorzaken 
hebben. Bijvoorbeeld omdat uw behoefte aan ondersteuning 
(veel) lager is dan eerder is ingeschat. Dit betekent dat 
als er niets wordt aangepast dezelfde situatie zich het 
volgende jaar ook weer voor kan doen. U kunt in dit geval 
kiezen voor een nieuwe aanvraag, waarop opnieuw uw 
ondersteuningsbehoefte wordt vastgesteld. Deze gegevens 
worden doorgegeven aan het CAK. Het kan ook zijn dat uw 

ondersteuning al is afgelopen. Neem daarvoor ook contact met 
ons op. Wij kunnen het dan voor u stopzetten.

Totaalbesteding
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert uw totaal-
besteding over 2015 vóór 15 april 2016. De SVB stuurt een 
totaaloverzicht van betalingen 2015 naar de budgethouder, de 
budgethouder controleert dit. Als de controle vóór 10 juni 2016 
is voltooid, sluit de SVB het jaar 2015 af. De SVB stuurt een 
definitief financieel overzicht aan gemeenten. Daarmee is na  
10 juni 2016 is het budget definitief. 

De gemeente stuurt uiterlijk begin juli een brief waarin is 
opgenomen wat er in het voorgaande jaar is besteed. In 
deze brief staat aangegeven dat deze informatie ook wordt 
doorgegeven aan het CAK, waarop het CAK een herberekening 
van de eigen bijdrage kan maken.
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Bereikbaarheid in beeld

(Zorg)aanbieder

Heeft u een vraag over uw 
ondersteuning?

Wanneer u een zorginhoudelijke vraag 
heeft, dan kunt u contact opnemen met 
uw (zorg)aanbieder. Uw (zorg)aanbieder 
kan bijvoorbeeld vertellen hoe uw zorg  
of ondersteuning er uit ziet. Kijk voor  
meer informatie of voor het stellen  
van uw vraag op de website van uw  
(zorg)aanbieder. 

Cliëntondersteuning

Wilt u geholpen worden bij een 
gesprek of het invullen van een 
formulier?

Veel mensen vinden het fijn om het gesprek 
over een hulpvraag met bijvoorbeeld de 
gemeente niet alleen te voeren. Daarom 
kunt u bij het gesprek altijd iemand 
meevragen, bijvoorbeeld uw zoon, uw 
dochter of uw hulpverlener. Het is ook 
mogelijk om hierbij gratis onafhankelijke 
hulp te krijgen van MEE Drenthe. Zij geven 
informatie, advies en ondersteuning die  
past bij uw situatie. Samen met u kijken 
ze wat nodig is, zodat u zelf weer verder 
kunt. Ze maken een plan en waar het kan 
betrekken ze uw netwerk erbij. Kijk op 
www.meedrenthe.nl voor meer informatie, 
of bel naar 0592 30 39 39. MEE Drenthe  
is bereikbaar op werkdagen van  
8.30 uur – 17.00 uur. 

Zorgombudsfunctionaris 

Heeft u een vraag, een klacht of 
een probleem en komt u er niet 
uit met uw zorgaanbieder of 
uw gemeente? 

Neem dan contact op met de zorgombuds-
functionaris. Hiervoor hoeft u niets te 
betalen. De zorgombudsfunctionaris is 
onafhankelijk. Ze is niet in dienst bij de 
Gemeente Emmen of zorgaanbieders, maar 
ondergebracht bij Zorgbelang Drenthe. Zij 
gaat vertrouwelijk om met al uw informatie.

De zorgombudsfunctionaris is te 
bereiken via telefoon: 050 727 15 05 of 
06 10 81 21 05 (op dinsdag en woensdag), 
e-mail: zorgombudsfunctionaris@
zorgbelang-drenthe.nl of per brief: 
Zorgombudsfunctionaris, De Kazerne, 
Annerweg 30, 9741 KV Zuidlaren.

Spreekuur
De zorgombudsfunctionaris organiseert 
spreekuren op dinsdag 19 april, 17 mei en 
21 juni, van 13.30 – 14.30 uur in woon- en 
wijkcentrum Valkenhof, Boomvalk 80 te 
Emmen. Als u hier niet naar toe kunt komen, 
kunt u de zorgombudsfunctionaris bellen of 
mailen om een afspraak te maken. 
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Zorgloket

Heeft u een vraag over 
regelingen in de zorg?

Het Zorgloket kan helpen om samen de weg 
te vinden in alle regelingen van de zorg. 
Medewerkers kunnen informatie geven over 
bestaande en nieuwe regelingen. Ze geven 
graag informatie, advies en antwoorden op 
uw vragen. Het Zorgloket is op werkdagen 
bereikbaar van 8.30 uur – 16.30 uur. Bel naar 
14 0591 en vraag naar het Zorgloket of mail 
naar gemeente@emmen.nl.  


