Notulen vergadering WMO-raad 10 maart. 2016, 13.30 uur in C4-02/C4-03, gemeentehuis Emmen

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Inspreekronde
Er zijn geen gasten, daarom vervalt dit agendapunt. Er wordt gevraagd of er voldoende
bekendheid is dat in het openbare deel van de vergadering inspraak mogelijk is.
3. Mededelingen gemeente Emmen
De resultaten van het vierde kwartaal zullen na bespreking in het management team zo spoedig
mogelijk aan de WMO worden toegestuurd. De WMO-raad merkt op dat als er vragen zijn, er
weinig antwoorden worden gegeven door de gemeente.
Aan de heer Groen wordt gevraagd of er al iets bekend is over wie hem gaat opvolgen. Ja, er
wordt druk aan gewerkt maar tot nu toe zonder resultaat. Wel is zeker dat er een opvolger komt.
4. Concept-notulen 11 februari 2015
De notulen worden onveranderd goedgekeurd. Er is nog een vraag naar aanleiding van:
De WMO-raad vraagt waarom na het faillissement van TSN de keus niet op bijvoorbeeld Buurtzorg
is gevallen. Heeft dit met kwaliteit te maken? De heer Groen geeft aan hiervan niet op de hoogte
te zijn.
5. Terugkoppeling bijeenkomsten
Onlangs is voormalig WMO-lid mevrouw Kleijn overleden. Twee leden zijn naar haar begrafenis
geweest. Ook is er namens de WMO-raad een condoleancekaart gestuurd.
Het voorprogramma van de Dementia App is de WMO-raad vertegenwoordigd door twee leden. Er
zijn grote zorgen over de dagopvang van dementerenden in de zorg. Er zijn onvoldoende plaatsten
en er is te weinig budget. De gemeente BorgerOdoorn plaatst mensen in de gemeente Emmen,
maar dit is wel ver weg van de mantelzorger.
Na het voorprogramma volgde de bijeenkomst van het 3D-atelier. Ook hier blijkt dat er grote zorg
is over de dagopvang voor demente mensen. Ook de Seniorenraad heeft aandacht voor dit
probleem. Er is geopperd om een proef te doen door de Hooimijt op kosten van de gemeente
Emmen. De onderhandelingen daarover lopen.
Op 9 maart is er een overleg geweest over jeugdzorg. Er is gesproken over de verschillende wetten
voor dagopvang in de jeugdzorg en dat dit botst met het streven naar één zorgverlener per gezin.
Het project „6x Anders” is gestart. Het gaat om zes multiprobleemgezinnen waar een creatieve
aanpak moet leiden tot betere en goedkopere zorg, dus buiten de huidige strakke regels.
Het weghalen van het PGB bij de Sociale Verzekeringsbank betekent dat we opnieuw beginnen
met alle bijkomende – herhalende – problemen. Het is beter om het te laten bij de SVB en daar de
problemen op te lossen.
1

Notulen vergadering WMO-raad 10 maart. 2016, 13.30 uur in C4-02/C4-03, gemeentehuis Emmen

De WMO-raad merkt dat er steeds meer samenwerking komt binnen de sociale teams in de zes
werkgebieden. Dit wordt als zeer positief ervaren.
Op 1 januari 2017 moet de nieuwe structuur een feit zijn. Volgens de heer Groen ligt de gemeente
Emmen voor op schema.
6. Conceptadvies „privacyprotocol”
Het privacyprotocol gaat over besprekingen binnen de gebiedsteams. Als voorbereiding op het
WMO-advies over de pilot is er al een prettig gesprek geweest met de heer Groen (zie
rondgemailde verslag van de heer De Groot).
Er zijn drie kritiekpunten die nog in de pilot van de Blokken zullen worden aangepast. Na de pilot
wordt het uitgerold naar de andere gebieden. Ook dan zal de WMO-raad om advies gevraagd
worden.
In het sociaalteam van Emmen Oost liggen alle gegevens open op tafel. Het team vindt dat geen
probleem. De heer Groen gaat dit bespreken met de heer Van der Tuuk van Sedna.
Voor 1 mei 2016 dient het hele proces te zijn afgerond.
7. Bewustwordingsboom (werkgroep 3)
Nu het voorjaar is komen er meer blaadjes bij. Er wordt voorgesteld om de bladeren te ordenen
per tak.
Voorlopig is de boom voor intern gebruik. Wellicht later ook extern.
8. Rondvraag
De WMO-raad vraagt aan de heer Groen hoe de gemeente Emmen omgaat met de eigen
bijdragen. Vooralsnog is er op landelijk niveau de nodige discussie en het is verstandig op te
wachten op het eindresultaat. Mevrouw De Weerd vult aan dat de gemeente Emmen de regels
van het CAK volgt.
De voorzitter vraagt hoe het abonnement van de raads- en commissiestukken precies is. Het is
goed om zo vroeg mogelijk, dus al bij de commissievergaderingen, geïnformeerd te worden want
dan kan er nog invloed worden uitgeoefend.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 14.30 uur en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.
Notuliste: mevr. S.R. Pals
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