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Notulen vergadering WMO-raad Emmen op 8 november 2018  
om 13.30 uur in C4-02 en C4-03 in gemeentehuis Emmen 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter heet iedereen welkom. Ondanks de begrotingsvergadering zijn er meerdere 
vertegenwoordigers van de gemeente Emmen.  
 

2. Inspreekronde 

Er zijn geen gasten die gebruik willen maken van het recht om in te spreken.  
 

3. Mededelingen gemeente Emmen  
Er is een plan van aanpak geschreven voor wonen en maatschappelijke opvang. Bij dit 
onderwerp werkt de gemeente Emmen samen met de gemeenten Borger-Odoorn en 
Coevorden. In december is er een volgend overleg. 
 

Er zijn op dit moment twee pilots: 
* Catch Veilig (niet verwarren met stichting Catch) stopt op 1 december 2018 wegens  
   onvoldoende resultaten. 
* Cosis is 1,5 jaar bezig met een vorm die het gat moet opvangen tussen beschermd wonen  
   enerzijds en begeleid thuis wonen anderzijds. Er is een tussentijdse evaluatie. Ook is er een  
   onderzoek door de Hanze Hogeschool  
* Toolbox krijgt geen afzonderlijke ondersteuning. Zij zullen hun werkzaamheden verrichten  
   als onderaannemer van Cosis. De verwachte uitstroom is minder dan gehoopt. Men richt  
   zich op mensen die langere tijd ondersteuning nodig hebben. Op zich een belangrijk doel  
   dat steun verdient, maar op een andere manier. 
* Er zijn signalen dat het met B-point niet gaat zoals verwacht. Daar is aandacht voor. 
 

Er is al een reactie in de krant verschenen naar aanleiding van ons advies. De vraag aan de 
gemeente is, of we nog een schriftelijke reactie gaan krijgen. Hierop wordt positief 
gereageerd.  
Zowel wethouder als ambtenaren zijn verrast over het negatieve advies omdat wij twijfels 
hadden of de regels van de AVG wel worden nageleefd. We proberen nogmaals uit te leggen 
dat als alle organisaties zich houden aan de AVG dit niet betekent dat het dus wel goed gaat 
met de AVG bij het datawarehouse. 
De cliëntenraad PW en WSW vinden vroegsignalering belangrijk. Dit vraagt veel registratie 
van private gegevens. De AGV staat het koppelen van dergelijke gegevens toe. Blijft over de 
vraag: Waar ligt de grens? 
Het datawarehouse registreert cijfers, zoals b.v. „aantal mensen met ……. ”  maar zonder 
namen en privé-gegevens. Waar zijn de problemen het grootst, wat gaan we doen en is er 
resultaat behaald? Dat zijn vragen waarop men hoopt een antwoord te krijgen via het 
datawarehouse. 
De gemeente waardeert het dat we meedenken. Echter men deelt niet onze zorg over de 
AVG bij het datawarehouse. 
Er wordt nog gemeld dat de risicoprofielen niet gebruikt mogen worden om mensen in een 
hokje te zetten. En dat zij omdat ze het in dat hokje zitten, geholpen moeten worden. 
De bescherming van de privacy is goed maar het mag niet in de weg staan om mensen in 
samenhang te kunnen en mogen helpen.  
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De voorzitter vat samen dat de visie hetzelfde is, de uitvoering ook maar in de details zijn we 
het niet eens. Wordt vervolgd. 
 

Vanuit de WMO-raad is er de vraag hoe het nu eigenlijk is met sportmiddelen en WMO-
hulpmiddelen. De WMO moet mensen de kans geven om te participeren in de maatschappij 
en sport kan daarvan een onderdeel zijn. Een hulpmiddel voor sport in het weekend kan ook 
de rest van de week nodig zijn en is dan een loophulpmiddel dat door de zorgverzekeraar 
wordt vergoed. Zo niet, dan is het een algemene sportvoorziening. 
 

De voorzitter bedankt de delegatie van de gemeente Emmen voor hun aanwezigheid en 
openheid. 
 

4. Concept-notulen 11 oktober 2018 

De notulen worden goedgekeurd met een woord van dank aan de notuliste. 
 

Over een eventuele verandering van contactpersoon is nog geen nieuws te melden. Ook niet 
op welke termijn een reactie is te verwachten. 
 

Komende week zal er een advertentie geplaatst worden in Emmen.nu voor het werven van 
een nieuwe voorzitter. Als dit bericht op de gemeentelijke pagina had gemogen, was er veel 
geld bespaard. 
 

5. Terugkoppeling bijeenkomsten 

De bijeenkomst van het Longfonds maakt duidelijk dat MEE in heel Drenthe diepgaande 
ondersteuning kan geven, met uitzondering van Emmen. Je kan het wel aangeven bij De 
Toegang dat je dit wilt. Standaard regelt De Toegang de ondersteuning. De relatie tussen 
MEE, De Toegang en de gemeente Emmen kan veel beter. 
Het is goed als dit ook de volgende keer bij de wethouder aan de orde wordt gesteld.  
 

Op de bijeenkomst over Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking waren 
de belangrijkste conclusies: 

- Door de concentratie is de dagbesteding niet altijd passend. 
- De dagbesteding is soms over de (gemeente)grens heen. 
- De dagbesteding is bij voorkeur in de samenleving en niet in een tehuis. 

 
6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen meer. 
 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 
Notuliste: mevr. S.R. Pals 


