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Notulen vergadering WMO-raad Emmen op 10 november 2016
om 13.30 uur in C4-02+C4.03 in gemeentehuis Emmen
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter heet iedereen welkom. Helaas zijn diverse leden verhinderd vandaag.
2. Inspreekronde
Er zijn geen gasten die willen inspreken.
3. Mededelingen gemeente Emmen
De heer Pel heeft nog niet op alle vragen een antwoord ontvangen. Dit volgt zo spoedig mogelijk.
De informatie over een scootmobiel in de vorige vergadering was geen persoonlijke mening. De
WMO-raad was en is van mening dat goede en complete informatie thuis hoort in de WMOnieuwsbrief. De afdeling MZZ vindt dat de aanvraag van een scootmobiel maatwerk is en derhalve
niet vermeld hoeft te worden in de WMO-nieuwsbrief.
De WMO-raad is nog steeds van mening dat er niet wordt gehandeld overeenkomstig de afspraken
van mei 2015. Er lijkt een beleidswijziging te hebben plaatsgevonden. Klopt dit? Wat was de reden?
En waarom is dit niet gecommuniceerd?
De heer Pel heeft overleg gehad met de ondersteuners van de andere adviesraden. Zelf heeft hij een
functie op de beleidsafdeling (abstract niveau) en is minder goed op de hoogte van de uitvoering die
gebeurt door de afdeling MZZ.
De voorzitter van de WMO-raad vraagt of het mogelijk is dat er twee personen aanwezig
kunnen/mogen zijn bij het WMO-overleg, dus beleid en uitvoering tegelijk.
De werkgroep Zorg-aan-huis heeft gevraagd om ondersteuning op afroep. Arthur van Veen is één van
de contactambtenaren voor deze werkgroep.
4. Conceptnotulen 13 oktober 2016
In de notulen moet Oosterhesselen vervangen worden door Hoogeveen, waarna deze zijn
goedgekeurd.
5. De Toegang
Er is een kort verslag gemaakt van de bijeenkomst op 26 oktober 2016 en is reeds gemaild.
Een paar opvallende zaken:
 Een zekere minachting voor het geheugen van de cliënt. Informatie pas in december want dan
kan hij/zij het niet vergaten.
 De communicatie en openheid zijn gebrekkig. De informatieverstrekking is terughoudend.
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Het privacy-protocol is nog steeds een probleem. Er is nog geen terugkoppeling naar de
WMO-raad over de basistekst en een aanhangsel per doelgroep.
De WMO-raad wil bij het proces betrokken blijven zoals dat was aan het begin van de
overleggen. Waarom gebeurt dit nu niet meer? En kan/mag dit anders?

6. Adviesaanvraag conceptwijziging WMO-verordening
De WMO-raad is ontstemd over de wijze van ontvangst van ons advies. Het advies is per post en per
mail opgestuurd en is niet ontvangen op het gemeentehuis. Wellicht moet de communicatie worden
aangepast?
7. Dienstverlening
Alle punten die de WMO-raad had aangedragen zijn terug te vinden in de rapportage van de heer
Helmantel. Op 5 januari 2017 is er een vervolg.
8. Terugkoppeling bijeenkomsten
Er komt nog een verslag van de EPA-bijeenkomst op 13 oktober 2016.
De uitleg over Samen Oud op 7 november 2017 was informatief.
De ALV van de Koepel van Raden in het Sociale Domein werd gevolgd door de Hannie van
Leeuwenlezing op 27 oktober. De directeur van de VNG, Jantien Kriens, is iemand die het verhaal uit
de praktijk kent. Maar liefst 80% van het geld gaat nar 20% van de cliënten. Wordt daarmee 80% van
de cliënten onderbelicht?
Lichamelijk wordt het elk jaar iets minder met mevrouw Van Leeuwen, geestelijk lijkt ze steeds
sterker te worden. Zorg is gezien vanuit het negatieve. Het gaat om welzijn en zorg. Laat ouderen
vooral actief blijven in de maatschappij.
De lezing is ook te beluisteren via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=IS79FjKQfNw
9. Bewustwordingsboom
De boom staat nu. Wat doen we er mee?
Is de boom er voor onszelf of ook voor derden? Het zou op de website kunnen staan met
(uitgebreide) toelichting.
Het zou goed zijn als elke werkgroep gaat kijken welke bladeren van toepassing zijn.
10. Rondvraag
De heer Pel heeft net de antwoorden van de afdeling MZZ ontvangen. Deze zullen gemaild worden
aan de WMO-leden via het secretariaat.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Notuliste: mevr. S.R. Pals
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