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Notulen vergadering WMO-raad Emmen op 11 februari 2016
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder mevrouw Van
Oosten en de heer Van der Scheer als beoogd voorzitter. Hij stelt zich kort voor.
De heer Groen meldt dat hij het collegevoorstel heeft ingediend en dat komende dinsdag het
college een besluit neemt om de heer Van der Scheer te benoemen als voorzitter van de WMOraad Emmen per 1 maart 2016.
2. Inspreekronde
Er zijn geen gasten, derhalve vervalt dit agendapunt.
3. Voorstellen adspirantleden
Er waren nog vier kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Één kandidaat gaf aan af te zien van
een gesprek. Één kandidaat leek geschikt te zijn maar trok de kandidatuur weer in. Twee
kandidaten kwamen niet op de afgesproken tijd.
Het dagelijks bestuur gaat zich beraden welke richting we uit kunnen/willen gaan. Ook zal men
bezien of er nog nieuwe instroom nodig is en welke kennis/ervaring er ontbreekt.
4. Mededelingen gemeente Emmen
Allereerst is er een kort voorstelrondje van de WMO-raad en de contactambtenaar.
Buurtzorg heeft een aanbod gedaan om TSN over te nemen. De onderhandelingen daarover zijn
verder geheim. Wel heeft de heer Groen de krantenartikelen over Buurtzorg en
Herendordt/Dokter gelezen en dit baart hem zorgen. De WMO-raad deelt deze zorg.
De gemeente gaat de benchmark vervangen door gegevens te presenteren via de website
http;//www.waarstaatjegemeente.nl Er staan de nodige gegevens over WMO-onderwerpen en er
volgen nog meer.
De WMO-raad meldt dat gegevens over jonge mantelzorgers worden gemist.
Verder vraagt de WMO-raad om de kwartaal-rapportage van het vierde kwartaal. De heer Groen
gaat dit uitzoeken.
5. Concept-notulen 17 december 2015
De notulen worden goedgekeurd. Er zijn nog enkele vragen naar aanleiding van:
Er zou een gesprek komen met de WMO-raad om duidelijkheid te krijgen waarom er vrijwel
niets is gedaan met het advies dat wij gaven over de beleidsregels 2016. De WMO-raad kan
contact opnemen met de heer Ockels, de heer Teune en mevrouw Sterkenburg om een datum
af te spreken voor een toelichting.
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De WMO-raad is ontevreden over de privacy bij het klantencontactcentrum (KCC)/front office.
De heer Groen geeft aan dat je altijd kunt aangeven dat je je gegevens niet wilt laten opnemen
in het registratiesysteem. De medewerkers zullen nog geïnstrueerd moeten worden hoe daar
mee om te gaan.
Verder merkt de WMO-raad op dat terugbelverzoeken vaak niet worden nagekomen. De heer
Groen geeft als tip om een klacht in te dien. Dan kan de gemeente er iets mee.
Er is een proeftuin over privacy. Het is een vervolg op „In Zich”. Er is een pilot in De Blokken
(Jolanda van Boven/Peter van Gunst). Het gaat langzaam omdat er tegenstrijdigheden zijn in
de wet.
De raad vraagt wanneer de WMO-raad wordt betrokken bij de proeftuin over de privacy. De
contactambtenaar geeft aan dat er (binnenkort) een afspraak zal worden gemaakt.
Verder geeft WMO-raad aan dat er nog veel misgaat in de wijkteams. Het oude regiem is weg,
men werkt nu in kleinere groepen en zou dus beter moeten gaan. Het vooraf om toestemming
vragen als een soort carte blanche mag/kan niet. Wel moet men nu per keer aangeven wat met
wie en wanneer wordt besproken.
Er wordt actief gezocht naar een opvolger voor de heer Groen.
De vraag over de bijeenkomst van 16 december 2015 bljift onbeantwoord. Wellicht gaat de WMOraad over tot het schrijven van een ongevraagd advies.
6. Terugkoppeling bijeenkomsten
Op de bijeenkomst van de AVI op 9 februari in Coevorden is niemand geweest. De presentatie is
aan de leden van de raad gemaild.
7. Advies „Samen Verder in het sociale domein 2017-2021”
Bij de nota lag de nadruk op management en geld waardoor het vaag was. De aanpak om te
komen tot een breed advies was goed.
Alle adviezen samen geven een compleet beeld, ieder met zijn specifieke kennis en ervaring.
8. Bewustwordingsboom (werkgroep 3)
Er is een nieuw blad in de vorm van Rode Kruis. Nieuwe bladen als Zonnebloem en Humanitas
komen er nog bij.
9. Rondvraag
Er blijft geld over van het mantelzorgcompliment. Dit vloeit terug in de sociale middelen. Er wordt
over gedacht om er iets structureels mee te doen. De klankbordgroep denkt mee.
Het aanvragen van het mantelzorgcompliment kan door professionals en anderen. In de praktijk
doen alleen professionals een aanvraag.
Er is een tekort bij bewonersbedrijf Eigen Houtje. Wat is de rol van de gemeente? Is die
medeverantwoordelijk? En wie moet er toezicht houden?
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Over de was- en strijkservice was eind januari een zitting bij de meervoudige kamer. Het is nu
wachten op de uitspraak
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 14.50 uur en bedankt alle aanwezigen.
Notuliste: mevr. S.R. Pals
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