Notulen vergadering WMO-raad 11 oktober 2018, 13.30 uur in C4-02+03, gemeentehuis Emmen

Notulen vergadering WMO-raad Emmen op 11 oktober 2018
om 13.30 uur in C4-02 en C4-03 in gemeentehuis Emmen
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter heet iedereen welkom. Het aantal afwezigen is zo groot dit keer, dat er geen
besluiten kunnen worden genomen. Wel kunnen er afspraken gemaakt worden.
De communicatie via de email met de gemeente werkte niet vlekkeloos waardoor er wat
misverstanden zijn ontstaan. Wethouder Wanders komt iets later.
De heer Ockels zal in afwachting van de wethouder proberen vragen te beantwoorden. En
anders zal hij ze doorgeven aan de wethouder zodat die ze schriftelijk kan beantwoorden.
2. Bezoek wethouder Wanders
De WMO-raad vraagt zich af wat de gemeente gaat doen met de eigen bijdrage van €17,50.
De grens ligt nu bij 10% van het minimumloon. Wat gebeurt er als iemand 120% of 130%
verdient en hoge zorgkosten heeft? In dat geval zal men onder de genoemde grens komen en
is de kans groot dat men in een neerwaartse spiraal komt. De voorzitter verwoordt het als
„de armen worden armer, en de rijken rijker” en dat is een principieel verkeerde keuze. Het
kan wel landelijk beleid zijn maar de gemeente beschikt over mogelijkheden er iets aan te
doen.
De WMO-raad is om adviezen gevraagd over het SAM-beleid en over handhaving in het
sociale domein. Beide maken gebruikt van veel data en wij hebben ernstige zorgen of de
privacy wel is gewaarborgd. Dat elke organisatie voldoet aan de AVG is geen garantie dat het
geheel ook voldoet aan de AVG.
De vragen uit de vorige vergadering zijn beantwoord. Maar de WMO-raad is van mening dat
het wel wat concreter mag. We nemen het mee, is zeer vrijblijvend.
De huidige contactpersoon bij de gemeente voelt zich niet prettig in die rol. De kennis ligt op
een ander terrein dan de WMO. Inmiddels wordt er al bijna een jaar over gesproken om dit
te veranderen. Graag zou de WMO-raad zien dat er een knoop wordt doorgehakt.
3. Inspreekronde
Deze keer zijn er geen gasten die gebruik willen maken van het recht om in te spreken.
3. Mededelingen gemeente Emmen
Er zijn geen aanvulling meer, alle belangrijke punten zijn reeds besproken.
4. Concept-notulen 13 september 2018
Tijdens het vorige overleg waren de heer Zantingh en mevrouw Van Oosten niet afwezig
maar kwamen later in verband met een andere vergadering van de gemeente Emmen.
Naar aanleiding van de conceptnotulen wordt gemeld dat de gemeente Zwolle, net als
Emmen, een Toegang heeft. Het is daar geen onafhankelijke stichting maar is ondergebracht
bij één zorginstelling die beschikt over veel kennis.
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De Toegang geeft de indicatie af aan de gemeente om een beschikking af te geven. Het
voordeel van deze manier van werken is dat er professionals aan het werk zijn en niet overal
mensen vandaan gehaald worden met ook nog eens een groot verloop.
Een van de leden meldt dat er een artikel staat op Emmen.nu waarin staat dat er een tekort
van €1 miljoen is bij De Toegang in Emmen.
5. Terugkoppeling bijeenkomsten
De verslagen zijn reeds rondgestuurd aan de WMO-leden.
6. Rondvraag
Er zijn geen vragen meer.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Notuliste: mevr. S.R. Pals
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