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Notulen vergadering WMO-raad Emmen op 13 april 2017
om 13.30 uur in C4-02/C4-03 in gemeentehuis Emmen
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder mevrouw Zinnemers die te gast is.
De heer Pel kan niet aanwezig zijn en heeft mevrouw Lysen gevraagd hem te vervagnen.
2. Inspreekronde
Mevrouw Zinnemers maakt geen gebruik van de mogelijkheid om in te spreken.
3. Mededelingen + beantwoorden vragen notulen gemeente Emmen
De heer Pel heeft de vragen van het vorige overleg schriftelijk beantwoord. Dit is al rondgestuurd aan
de WMO-leden.
Het blijkt niet mogelijk te zijn om de stukken van de commissievergaderingen (digitaal) te ontvagen.
Wel is er een overzicht ontvangen met data wanneer de gegevens beschikbaar zijn op de website.
Alle werkgroepen wordt gevraagd om te letten op welke onderwerpen er besproken gaan worden. En
indien nodig melden aan het secretariaat als het geagendeerd moet worden voor het WMO-overleg.
Er is een bericht gekomen voor een extra overleg met de WMO-raad over het onderwerep jeugdzorg.
Op zich een positief signaal. Het is de wens van de WMO-raad een overleg te hebben over jeugdzorg
op regelmatige basis zoals dat tot nu toe gebruiklijk was.
4. Gebiedsteams
Op verzoek van de gemeente is dit agendapunt tot stand gekomen. Mevrouw Valkenborg is niet
aanwezig en kan derhalve geen informatie geven en/of vragen beantwoorden.
5. Conceptnotulen 9 maart 2017
De notulen zijn goedgekeurd met een dankwoord voor de notuliste.
De gesprekken bij ZO34 (voorheen RTV Emmen) over het programmabeleidsorgaan zijn gaande.
6. Terugkoppeling bijeenkomsten
Diverse presentaties zijn rondgestuurd aan de WMO-leden.
7. Rondvraag
Mevrouw van Oosten geeft aan dat er een gerechtelijke uitspraak is over de was- en strijkservice.
Veel gemeenten houden zich daar niet aan. Hoe zit het met de gemeente Emmen?
De voorzitter geeft aan dat de vergadering in mei bestaat uit een kort inhoudelijk gedeelte. Daarna
gaan we verder met de volgende stap van de training.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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