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Notulen vergadering WMO-raad Emmen op 12 april 2018 

om 13.30 uur in C4-02/C4-03 in gemeentehuis Emmen 

 

  

1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder de gasten mevrouw 

Meijer (voormalig PGB-ambassadeur) en mevrouw Zuidema, de heer Dijkema als nieuw lid van de 

WMO-raad en de heer Van der Knijff van Per Saldo. 

 

2. Inspreekronde 

De gasten maken geen gebruik van demogelijkheid om in te spreken. 

 

3. Mededelingen gemeente Emmen 

Enkele weken geleden heeft de gemeente Emmen informatie verstuurd aan alle adviesraden in de 

vorm van een nieuwsbrief. 

 

Er komt een nieuwe invulling van de contactambtenaar. Er wordt aan gewerkt maar er is nog geen 

nieuws te melden.  

 

Er bereiken de WMO-raad signalen dat De Toegang slecht bereikbaar is en dat terugbelverzoeken 

niet worden uitgevoerd. Dit is bekend bij de gemeente.  

 

4. Conceptnotulen van 8 maart 2018 

Er zijn enkele namen niet goed vermeld in de notulen. Deze worden aangepast. De notulen zijn 

daarna goedgekeurd.  

 

5. Bezoek Hans van der Knijff (Per Saldo) 

De heer Van der Knijff stelt zich kort voor. Hij zegt toe om de presentatie en enkele belangrijke 

documenten toe te sturen. Verder deelt hij een folder en het magazine van Per Saldo uit. 

 

Enkele opmerking die tijdens de presentatie voorbijkwamen: 

* Omdat het een subsidieregeling was kon staatssecretaris Velthuizen-van Santen het PGB  

   afschaffen. Nu is het PGB een wettelijk recht. 
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* Wanneer WLZ, WMO en JW? Soms wordt er gekeken naar het aantal geïndiceerde uren, maar dat is  

   onterecht.  De WLZ is voorliggend. De gemeente verwijst daarom ook altijd naar de WLZ. Pas als er  

   een afwijzing is, gaat de gemeente kijken of men in aanmerking komt voor de WMO of JW. 

* De grote massa gaat via een aanbesteding. Specialistische kennis gaat veelal via een inkoopproces. 

* De PGB-test van Per Saldo zou een goede aanvulling zijn op de gemeentelijk website van Emmen. 

* Er is een verbod op generieke maatregelen. 

* In artikel 1.1.1 staat dat een algemene voorziening voor iedereen toegankelijk is, dus voor elke  

   burger ook al heb je geen indicatie. 

* De term „gebruikelijke zorg” wordt veel gebruikt. Is schriftelijk vastgelegd wat er mee wordt  

   bedoeld? 

* Wil iemand zich inzetten als mantelzorger dan kan dat, maar de gemeente kan het niet afdwingen.  

    Weigert een cliënt de mantelzorger dan, moet er een indicatie worden afgegeven. Betaalde  

    mantelzorg bestaat niet! 

* De kosten voor een PGB moeten toereikend zijn. Wat is de onderbouwing dat 50% PGB voldoende  

   is als het om een familiaire relatie gaat? Bij het lumpsum-beleid zoals in de gemeente Emmen is er  

   geen basisbedrag voor Zorg-in-Natura. Dit moet je schriftelijk vastleggen. 

* De Toegang in Emmen is een vorm van brede toegang. Een voorbeeld waar het goed gaat is de  

   gemeente Kaag en Brasem. 

 

6. Terugkoppeling bijeenkomsten 

De leden van de WMO-raad hebben het verslag van de bijeenkomst in Nietap over publiek vervoer 

ontvangen.  
 

De eerste bijeenkomst over schuldhulpverlening zal morgen plaatsvinden. 

 

De klankbordgroep over De Toegang is bijeen geweest. De notulen zijn nog niet ontvangen. 

 

7. Rondvraag 

Er zijn geen vragen meer. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering.                                                    

Notuliste: mevr. S.R. Pals 


