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Notulen vergadering WMO-raad Emmen op 13 oktober 2016
om 13.30 uur in C4-02+C4.03 in gemeentehuis Emmen
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter heet iedereen welkom op de vergadering. Wethouder Wilms is helaas verhinder,
wethouder Bos is wel aanwezig als ook een aantal mensen dat nauw betrokken is bij de nieuw op te
richten stichting „De Toegang”.
Na de opening wordt agendapunt 1A ingevoegd, bezoek van de wethouder. Punt 7 wordt verplaatst
naar het besloten deel van de vergadering.
1A. Bezoek wethouder Bos
De wethouder had een aantal mededelingen:
* Alle hoofdaanbieders zijn bekend. Ook de rechtszaak die was aangespannen door een van de zes
hoofdaanbieders is positief afgelopen voor de gemeente. Binnenkort komt er een gesprek tussen
de gemeente de hoofdaannemers, onderaannemers en Sedna.
* De vragen rondom de Toegang zullen bij punt 2 worden behandeld.
* Er is geen melding van nieuwe beleidsontwikkeling. Het gaat vooral om de uitvoering van beleid.
In het voorjaar van 2017 is er een bijeenkomst gepland met de andere raden over wat er goed gaat
en wat er beter kan.
* Het ging niet goed bij het CJG. Met name was er onduidelijkheid wie welke rol had. Er zal meer en
duidelijker invulling worden gegeven door de gemeente dat ze opdrachtgever is en Sedna zal meer
de rol van opdrachtnemer moet innemen.
Vragen aan de wethouder:
* Er zijn gemeenten waar het budget voor jeugdhulp op is. Hoe is dit bij de gemeente Emmen?
Antwoord:
In 2016 nog geen signalen ontvangen. Wel in 2015, maar dat viel uiteindelijk
ook wel mee.
* Is het mogelijk de stukken van de commissie te ontvangen? Bij de raadstukken is in een fase waarin
alles al is afgerond en inspraak niet meer mogelijk is.
Antwoord: De wethouder zegt toe het te regelen.
* Wat is de reactie van de gemeente Emmen op het rapport FNV heeft geschreven?
Antwoord: - de website van de gemeente gaf te weinig informatie, dus heeft het FNV
Ten onrechte de conclusie getrokken dat het dan dus slecht gaat
- wethouder is het oneens met de conclusies; er zijn rechtszaken gewonnen
- Emmen voldoet wel aan de wettelijk normen maar moet dit beter communiceren;
de WMO-raad geeft de tip mee een tijdspad toe te voegen aan de term „schoon
en leefbaar” dit geeft veel duidelijkheid voor alle partijen; probeer oude
protocollen aan te passen; voorkom postcodezorg;
- Emmen wil maatwerk leveren, daarom staat er minder informatie op de website;
dat is dus een bewuste keuze; het zorgloket moet wel goede informatie geven.
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* De mantelzorger wordt ouder en/of is overbelast. Deze komt daardoor vaak niet toe aan het lezen
van krant of website. Waardoor het bijhouden van alle veranderingen erg moeilijk is. Probeer daar
bij de communicatie rekening mee te houden.
3. Inspreekronde
Dit agendapunt vervalt.
4. Mededelingen gemeente Emmen
De contactambtenaar heeft de vragen van de vorige vergadering schriftelijk beantwoord. Waarvoor
dank. Wegens studie is hij vandaag afwezig en is er een vervanger.
De WMO vraagt of het de persoonlijke mening is van de contactambtenaar, dat er geen informatie
over de scootmobiel in de WMO-nieuwsbrief mag staan. Het is onwaarschijnlijk dat het een
persoonlijke mening is. Wel blijft dan de vraag: Hoe kunnen mensen goed en voldoende worden
geïnformeerd over de mogelijkheden. Dit wordt neergelegd bij de contactambtenaar.
De WMO-raad geeft aan dat de WMO-raad (tijdig) informeren iets anders is dan betrekken bij een
onderwerp. Informatie is minder intens dan de raad betrekken bij iets.
5. Programma Dienstverlening
Alle documenten zijn compleet. De volgende vergadering zal dit nader worden besproken.
Uit het cliëntenonderzoek blijkt dat de gemeente Emmen de slechtste is van de provincie Drenthe.
Het haalt daarmee het gemiddelde in Drenthe omlaag.
6. Concept-notulen 8 september 2016
De notulen zijn onveranderd goedgekeurd. Kleine opmerking is dat mevrouw Van der Wal in augustus
wel aanwezig was.
7. Adviesaanvraag conceptwijziging WMO-verordening
Agendapunt is verplaatst.
8. Terugkoppeling bijeenkomsten
De bijeenkomst van de AVI in Assen bood weinig nieuwe kennis. Wel informatief was de situatie van
Oosterhesselen waar gekozen is voor een open-eind financiering. De keuze van de gemeente Emmen voor het
oprichten van de nieuwe stichting De Toegang waren de reacties negatief.

De Dag van de Ouderen was ’s morgens druk bezocht. ’s Middags was er vooral aandacht voor de
muziek. De nadruk lag op het verpozen en het geven van informatie was minder belangrijk.
Op 26 september 2016 was er een bijeenkomst voor de informele zorg in de Velden.
Op 5 oktober 2016 was er een overleg over jeugdzorg. Er komt nog een overleg met Hein Ockels over
PGB.
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Het gezamenlijk overleg van het dagelijks bestuur van de adviesraden is geen structureel overleg dat
elke drie maanden plaats vind. Als er onderwerpen zijn die van belang is voor meer dan één raad dan
zal er een vergadering worden uitgeschreven. Voor de WMO-raad is vooral de samenwerking met de
Seniorenraad belangrijk.
Graag tijdig een terugkoppeling geven aan het secretariaat. Indien nodig kan het dan als agendapunt
voor het komende overleg worden opgenomen.
9. Bewustwordingsboom
De indeling is gemaild. De volgende vergadering wordt dit nader besproken.
10. Rondvraag
Er wordt gevraagd af of het adressenbestand van ontvangers van de WMO-nieuwsbrief wel klopt.
Niet iedereen die WMO-zorg krijgt, ontvangt de WMO-nieuwsbrief.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Notuliste: mevr. S.R. Pals
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