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Notulen vergadering WMO-raad Emmen op 13 september 2018
om 13.30 uur in C4-02 en C4-03 in gemeentehuis Emmen
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter heet iedereen welkom en wethouder Wanders en mevrouw Reuvers als
ondersteuner vanuit de gemeente Emmen in het bijzonder.
2. Bezoek wethouder Kleine
Wethouder Kleine heeft als portefeuille jeugd en maatschappelijke opvang. Hij zal om en om
komen met zijn collega wethouder Wanders. Zij zullen elkaars vragen en informatie
uitwisselen.
Dinsdag 11 september heeft wethouder Kleine mededelingen gedaan tijdens de
commissievergadering. Mevrouw Javenda Opperwel is als interim bestuurder aangesteld bij
De Toegang en de sollicitatieprocedure is gestart voor het vinden van een nieuwe directeur.
Er wordt hard gewerkt aan de verbeterpunten zoals bereikbaarheid en overzicht voor de
klant. In het grote verloop van personeel en individuele casussen moeten nog de nodige
stappen gezet worden, na de kleine stapjes die al gezet zijn.
Komende week komt er een rapport over de bedrijfsvoering.
De gemeente Emmen heeft personele bezetting beschikbaar gesteld aan De Toegang. Voorzichtigheid is daarbij van groot belang vanwege het onafhankelijke karakter van De Toegang.
De WMO-raad ontvangt signalen er bij DT gezegd wordt wat er bij een casus nodig is, maar
dat de gemeente dit niet gaat goedkeuren. Hoezo onafhankelijk? En waarom worden er
alleen kortdurende indicaties afgegeven?
Het voorstel van de wethouder is om een keer een ambtenaar uit de nodigen die nauw
betrokken is bij DT en een themabijeenkomst te organiseren.
De landelijke regels zijn op hoofdlijnen, die lokaal ingevuld worden. De gemeente Zwolle zou
een goed voorbeeld zijn. Wellicht daar eens nader na kijken.
Er wordt gewerkt aan nieuw beleid voor schulden en armoede (SAM). De WMO-raad krijgt
de gelegenheid advies uit te brengen voor dit nieuwe beleid dat per 1 januari 2019 in gaat.
Op dit moment is er ook een bijeenkomst over handhaving in het sociaal domein. Er zijn
daarbij twee leden van de WMO-raad aanwezig. Wel is er ongenoegen over het feit dat deze
bijeenkomst is gepland op de vaste vergaderdatum van de WMO-raad die reeds ruim van te
voren bekend is.
De WMO-raad vraagt zich af hoe de gemeente omgaat met het tekort op jeugdzorg. Er is een
landelijk overleg met VNG en het ministerie voor extra budget. Per 1 januari 2019 zal de
gemeente verantwoordelijk worden voor het jeugdbeleid van asielzoekers en ook is er dan
sprake van verlengde pleegzorg waarbij de leeftijd van 18 naar 21 jaar gaat. Beide kosten
(veel) geld. De gemeente is bezig om op provinciaal niveau samen te werken en op die wijze
aan te sluiten bij landelijke acties en bijbehorend budget.
Een huisarts vindt zichzelf niet altijd deskundig op het gebied van jeugdzorg. Daarom is er
ook een praktijkondersteuner die vanuit deskundigheid informatie geeft wat de beste aanpak
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is. Op die wijze wordt voorkomen dat niet altijd dezelfde aanpak wordt gevolgd.
Er is een bestuurlijk transformatieakkoord. Emmen werkt samen met Assen, Hoogeveen en
Tynaarlo om bestuurlijke afspraken te maken met zorgaanbieders vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
In 2019 zal de aanbesteding voor 2020 plaatsvinden. Structureel inzetten op preventie voor
de lange tijd is belangrijk om de kosten beheersbaar te maken en tekorten te voorkomen
zoals die er nu zijn.
De gemeente krijgt één groot geldbedrag, dus geen gelabeld geld. Een tekort bij Wildlands
kan dus gevolgen hebben voor WMO of jeugd. Ook wil de WMO-raad graag weten wat de
gevolgen zijn van de bijdrage van €17,50 . Deze vraag moeten we voorleggen aan wethouder
Wanders.
Verder nog een vraag of er nog gespecialiseerde zorg voor ouderen is. Ook dit is een vraag
over specifiek WMO en daarmee een vraag voor wethouder Wanders.
3. Inspreekronde
Er zijn geen gasten die gebruik willen maken om in te spreken.
3. Mededelingen gemeente Emmen
Alle belangrijke punten zijn reeds besproken met wethouder Kleine.
De onzekerheid over invulling van de contactambtenaar voor de WMO-raad duurt voort.
4. Concept-notulen 5 juli 2015
De notulen worden goedgekeurd.
5. Terugkoppeling bijeenkomsten
Vanwege de zomervakantie zijn er geen bijeenkomsten bezocht.
6. Rondvraag
Een van de leden vraagt wie haar kan vervangen bij het volgende overleg met de
klankbordgroep De Toegang.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Notuliste: mevr. S.R. Pals
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