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Notulen vergadering WMO-raad Emmen op 8 maart 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 op deze dag die bekend staat als 

internationale vrouwendag.  

 

2. Inspreekronde 

Mevrouw De Weerd maakt geen gebruik gemaakt van haar recht om in te spreken. 

 

3. Mededelingen gemeente Emmen 

Er zijn enige personele wisselingen.  

 

Een van de resultaten uit de overleggen van 18 januari en 14 februari is dat er gesproken wordt over 

de ambtelijke ondersteuning. Er komen veranderingen maar het is nog niet bekend hoe die er uit 

gaan zien.  

 

Tijdens de volgende vergadering zal Hans van der Knijf ons bijpraten over ontwikkelingen rondom 

PGB. Het is de wens van de WMO-raad dat er ook iemand van de gemeente Emmen met veel kennis 

over PGB aanwezig zal zijn. Ook zal De Toegang gevraagd worden om iemand af te vaardigen.  
 

Begin februari is er een gesprek geweest tussen de voorzitter en de wethouder jeugd. Het bleek dat bij de 

overdracht van de werkzaamheden er minimale aandacht was voor de WMO-raad. De misverstanden die 

daaruit zijn ontstaan zijn uitgesproken en afgesloten met excuses.  

 

Bij jeugdzaken is er veel aandacht voor preventie, hetgeen goed is, maar ook lopende zaken gaan door. Dit 

betekent dat er op dit momenteel extra budget nodig is. De WMO-raad vraagt zich af of er een voorstel 

gemaakt wordt voor het nieuwe college. Ja, er wordt een voorstel gemaakt maar dit zal wel minimaal zijn. 

 

De WMO-raad constateert dat er veel korte lopende indicatie worden afgegeven. De kennis bij De Toegang is 

minimaal. De dossieroverdracht is slecht. 

 

De WMO-raad wiol graag weten om welke aantallen en om welke kosten het gaat het met betrekking tot PGB 

gedurende de afgelopen 3-4 jaar.  
 

4. Conceptnotulen van 11 januari 2018 

De notulen zijn onveranderd goedgekeurd.  

 

5. Opbrengst 18 januari en 14 februari 2018 

De adviezen zullen steeds vaker het WMO-gebied overstijgen. De afspraak is dat alle adviesraden om 

een advies wordt gevraagd. Het is aan de afzonderlijke raden om te beslissen of men wel of geen 

advies uitbrengt. Daar waar nodig en daar waar we elkaar kunnen versterken doen we dat al. 
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Er is veel onkunde over de raden. In het document wordt gemeld dat er gewerkt wordt aan een 

protocol. 

 

Het is goed om voldoende inzicht te hebben in wie onze contactpersonen zijn. Het huidige schema is 

verouderd. Graag nieuwe en/of aangepaste gegevens sturen aan het secretariaat. 

 

Het huidige beleid voor schulddienstverlening is alleen voor 2018. De adviesraden worden vroegtijdig 

betrokken bij de ontwikkeling van het vervolg. 

 

Begrippen als „Anders denken, anders doen” en „positieve gezondheid” zijn belangrijk in het 

voorliggend veld. Prima, maar hoe dit toe te passen in de praktijk? Op 14 maart is er een inloopavond 

en de laatste mogelijkheid kennis en ervaring in te brengen. 

 

6. Bezoek wethouder Kleine 

Wethouder Kleine heeft de WMO-taken van wethouder Bos overgenomen. Tot de verkiezingen van 

21 maart betekent dit dat hij bij problemen actie onderneemt. 

 

De WMO-raad heeft een aantal vragen aan de wethouder: 

 Preventie lijkt het (nieuwe) toverwoord te zijn. Wat zijn de ideeën hierover? 

Antwoord: De wethouder heeft vele ideeën over preventie. Centraal staat: wat willen we over zes 

jaar bereikt hebben? Het grote tekort bij jeugdzaken vraagt om een transitie, maar hoe 

en wat? Zeker is dat daar een cultuurverandering bij hoort. Theoretisch zou Emmen 

het alleen kunnen, maar dit doet Emmen bij voorkeur met andere gemeenten c.q. in 

Drents verband. Het kind moet niet naar de hulpverlener, maar andersom. Armoede 

en gezondheid zijn nauw gerelateerd; dit kan alleen anders als je met een drastische 

aanpak komt.   

 Een van de speerpunten van de gemeente Emmen is dat de mantelzorger erg belangrijk is. Maar 

diezelfde mantelzorger wordt 50% gekort op het PGB als het om familie gaat. Hoe zo erkenning 

voor je werk als mantelzorger? 

Antwoord: Het signaal is duidelijk. Op dit moment geen passend antwoord. 

 Er is een relatie tussen passend onderwijs en jeugdzorg. De afstand tussen regulier en speciaal 

onderwijs kleiner maken, zoals in Hoogeveen, maakt een verwijzing makkelijker en meer 

acceptabel. Ook de kennis en expertise uit het speciale onderwijs inzetten bij het reguliere 

onderwijs is goed. De gemeente Emmen is op de goede weg, maar er zijn nog veel stappen te 

zetten. 

 De WMO-raad wil graag weten hoe de transitie van jeugd naar De Toegang is verlopen. 

Antwoord: Nee, het is niet vlekkeloos verlopen. De belangrijkste reden was te weinig 

deskundigheid. 

 Er is/was een verbindingsfunctionaris bij de gemeenten ten aanzien van De Toegang. Na het 

vertrek van de heer Matthijssen was dit mevrouw Kuik. Zij is niet meer bereikbaar. 

Antwoord: Dat klopt. Deze functie is overgenomen door de accountmanagers. 
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 Er is een startdocument gemaakt voor De Toegang. Is de wethouder daarmee bekend? 

Antwoord: Ja, maar heb de kennis niet paraat. Wel is het zo dat problemen bij de jeugd vaak 

voortkomen uit problemen bij het gezin. 
 

De wethouder wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en de gegeven uitleg. 

 

7. Terugkoppeling bijeenkomsten 

Het afscheid van wethouder Bos was leuk. Opvallend waren de vele toespraken. 
 

Het project „Samen Verder” is afgesloten? En hoe gaat het verder? Is er voorzien in een 

vervolgproject? 

De lunch die het einde vormde van „Samen Verder” was goed georganiseerd. Maar de gedeelde 

informatie was vaag. 
 

De klankbordgroep van De Toegang is voor de eerste keer bijeen geweest. Alle raden waren 

aanwezig. Een korte opsommingen van wat er is besproken: 

- directeur Karin Stiksma (DT) en teamleider Eric Huisman (gem. Emmen) overleggen viermaal  

  per jaar  

- notulen worden zeer spoedig verwacht 

- er werd aangegeven dat het wellicht een goed idee is om ook de sociale ombudsman Fred  

  Molenhuis uit te nodigen; mevrouw Stiksma wil de grootte van de klankbordgroep niet te groot; 

  er is elke twee maanden overleg tussen mevrouw Stiksma en de heer Molenhuis; 

- De Toegang werkt aan een nieuwe folder over de klachtenprocedure; 

 

8. Rondvraag 

Er zijn geen vragen meer. 

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 15.10 uur.                                                    

Notuliste: mevr. S.R. Pals 


