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Notulen vergadering WMO-raad Emmen op 11 januari 2018
om 13.30 uur in C4-02/C4-03 in gemeentehuis Emmen
1. Opening en vaststellen agenda
Voorafgaand aan dit overleg hebben we afscheid genomen van Egbert Veenstra die na bijna 8 jaar is
gestopt als lid van de WMO-raad. De voorzitter heet iedereen welkom, inclusief mevrouw Reuvers
van de gemeente en mevrouw De Weerd als gast.
2. Inspreekronde
Er wordt geen gebruik gemaakt van het recht om in te spreken.
3. Mededelingen gemeente Emmen
De belangrijkste vraag voor het overleg met wethouder Bos op 18 januari is: Wat is de positie van de
WMO-raad nu De Toegang operationeel is?
Verder zou de WMO-raad graag een contactpersoon hebben die direct verantwoordelijk is er dus
meteen antwoord gegeven kan worden op vragen.
Het is een periode waarin meerdere mensen vertrekken. Naast wethouder Bos gaat ook Stef Venema
de organisatie verlaten.
De jeugdtarieven voor een PGB van de gemeente Emmen zijn te vinden op
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-3510.html

Er is sprake van 100% en 50%, maar er is geen tarief van 75%. Waarom niet?
Het blijkt dat meerdere mensen die ondersteuning krijgen van AtHomeFirst tijdens de kerstperiode
geen hulp hebben gehad. Veel medewerkers moeten nog hun overuren opnemen waardoor er weinig
personeel is, aldus het antwoord tijdens een werkbezoek van de WMO. Het is triest dat men niet
leert van problemen uit het (recente) verleden.
De herindicatie voor de was- en strijkservice heeft De Toegang uitbesteed aan een bureau uit NoordBrabant. Wat zijn de kosten? Kunnen we als WMO-raad hier iets aan doen?
Het blijkt dat De Toegang bij crisissituaties moeilijk tot niet bereikbaar is. Na 16.00 uur neemt men de
telefoon niet op, en de eventuele achterwacht die er is, is niet bekend.
4. Conceptnotulen van 14 december 2017
De notulen zijn goedgekeurd.
5. Terugkoppeling bijeenkomsten
Op 14 december was er interessante en actieve bijeenkomst georganiseerd, waar veel huisartsen en
andere medewerkers uit de zorg aanwezig waren. Er zijn veel goede plannen, maar hoe deze uit te
voeren en te monitoren in de praktijk is nog een grote vraag.
Op 10 januari was de eerste van drie bijeenkomst over het voorliggend veld. Er was een grote
opkomst uit diverse geledingen van de maatschappij. Een verslag volgt nog.
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6. Rondvraag
Als er een partner ziek wordt van een echtpaar is er de mogelijkheid van „zorg met verblijf”. Voor
meer informatie kan men terecht bij het zorgloket van de gemeente Emmen.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Notuliste: mevr. S.R. Pals
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