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Notulen vergadering WMO-raad Emmen op 6 juli 2017
om 13.30 uur in C4-02/C4-03 in gemeentehuis Emmen
1. Opening en vaststellen agenda
In verband met de afwezigheid van de voorzitter zal mevrouw Van Oosten de vergadering leiden. Zij
heet iedereen welkom.
2. Inspreekronde
Er zijn geen gasten die willen inspreken.
3. Mededelingen + beantwoorden vragen notulen gemeente Emmen
Op landelijk niveau zijn er problemen met de crisisopvang voor de jeugd. Hoe is dit in Emmen?
Er zijn niet meer jongeren. Wel zijn ze sneller en beter in beeld. Het huidige systeem is daar niet op
berekend.
4. Conceptnotulen van 8 juni 2017
De notulen zijn onveranderd goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
- De heer Remco de Paus wordt opgevolgd door mevrouw Silvie Huberts.
- Mevrouw Dorithe Idema-Herder van de gemeente Emmen heeft via de website contact gezocht met
de WMO-raad. Dit naar aanleiding van klachten.
5. Adviezen WMO-raad
Er is een ongevraagd advies uitgebracht over het jaarverslag van de ombudsfuctionaris.
Ook is er een advies uitgebracht over de collectieve ziektekostenverzekering. Door het college wordt
op 18 juli een besluit genomen. Gevolgd op 20 juli door een bijeenkomst waarop nadere uitleg wordt
gegeven.
6. Terugkoppeling bijeenkomsten
Op 20 juni was er een inspiratie-bijeenkomst. Er was een brede groep mensen uitgenodigd. Het
belangrijkste was dat er echt iets gedaan wordt. Na een enthousiast begin moet er gezorgd worden
voor de voortgang. Continuïteit is iets wat vaak ontbreekt.
Op 26 september is er het Grote-voor-elkaarfestival. Het is de bedoeling om burgerinitiatieven te
koppelen aan professionals.
Het festival zal contact opnemen met de WMO-raad. We kunnen ook ons zelf actief aanbieden.
Tijdens de steakholdersbijeenkomst jeugd op 26 juni in het Atlas-theater is veel informatie verstrekt.
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Op 1 juli zal ook de jeugd onderdeel zijn van de Toegang. Er zijn in Emmen 359 jeugdige personen
met een PGB en dat is 15% van de jeugd; de overige 85% heeft geen hulp nodig.
Er zijn 16 fte’s toegevoegd aan het team van De Toegang voor alle zes de werkgebieden. Daarmee
komt De Toegang op 47 fte, waar ze met 27 fte zijn begonnen. Er zijn dus 16 fte’s voor de jeugd dat
was voorheen 13 fte bij het CJG.
De open toegankelijke zorg (niveau 1, 2 en 3) doet Sedna. De niet toegankelijke zorg (niveau 4 t/m 8)
valt onder De Toegang.
In Arnhem (Howdy Hard) was een bijeenkomst over de inzet van ervaringsdeskundigen in de GGZproblematiek.
7. Rondvraag
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om even na 14.00 uur
Notuliste: mevr. S.R. Pals
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