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1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter heet iedereen welkom na opening van de vergadering.  

 

1. Inspreekronde 

Er zijn geen gasten, dus dit agendapunt vervalt. 

 

2. Mededelingen gemeente Emmen 

De WMO-raad heeft de rapportage van het vierde kwartaal 2015 over de huishoudelijk hulp 

ontvangen. De rapportage van het eerste kwartaal 2016 volgt in juni. 

De WMO-raad mist allerlei zaken. Zo is er sprake van veel wisselingen, worden afspraken niet 

nagekomen en is er geen vervanging bij ziekte. De contactambtenaar geeft aan dat we hierover 

contact kunnen opnemen met de gemeente Emmen of de ombudsfunctionaris. Ook staat het ons 

vrij om een ongevraagd advies uit te brengen. 

De voorzitter vraagt of er contact is geweest om de reactie van de zorgaanbieders te horen. 

Volgens de gemeente is er  geregeld contact met de zorgaanbieders om te spreken over 

verbeteringen. 

De tevredenheid is afgenomen. De WMO-raad is verheugd dat mensen durven te zeggen hoe ze er 

echt over denken. Nader onderzoek naar de afname van de tevredenheid is wenselijk. 
 

Op 30 mei is er een bijeenkomst waar de nodige verantwoording zal worden afgelegd. De WMO-

raad is van harte uitgenodigd om bij  „Festival der verantwoording” in bewonersbedrijf Eigen 

Houtje aan de Lemzijde aanwezig te zijn. 
 

Uit de jaarrekening blijkt dat er bijna 11 miljoen euro is over gebleven, landelijk is dit 310 miljoen 

euro.  Dit is 6% van het bedrag dat rond gaat in het Sociale Domein, dus inclusief de 

Participatiewet. Een aantal redenen voor het overschot zijn: 

- Twee miljoen is van/voor het solidariteitsfonds van de Jeugdwet. 

- De eigen bijdrage is hoger geworden dan vooraf beraamd. Er zijn verhogingen van 200-300%. 

- De begrotingen zijn sinds 2014 vaak aangepast zoals ook bleek uit een artikel in Binnenlands  

  Bestuur. 

De WMO-raad geeft aan dat het belangrijk is om goede voorlichting te geven aan de burgers. Dit 

wordt neergelegd worden in de organisatie. 
 

De WMO-raad heeft moeite met deze wijze van boekhouden. Waarom is er niet tijdig bijgesteld in 

de begroting? Als je nu te streng bezuinigt en dit het komende jaar terug geeft, is dat een sigaar 

uit eigen doos. 
 

Ook merkt de WMNO-raad op dat de kortingen op WMO, jeugd en Participatiewet terug moeten 

naar het juiste terrein en de daar ontstane schrijnende situaties en niet in één grote pot van het 

Sociale Domein. Verder merkt zij op dat het rapport een geweldig verhaal heeft over de PGB, 

terwijl bekend is dat het op dat terrein niet goed gaat.  
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De WMO-raad stelt dat regeren is vooruit zien. Hoe gaat men het goed bijsturen als er weer een 

(groot) overschot dreigt? Hoe ziet het beleid er uit? 

De voorzitter vraagt hoe de verdeling van het overschot verdeeld over WMO, jeugd en 

Participatiewet is. Is dit bekend en zo ja, bij wie? De contactambtenaar geeft aan waar de WMO-

raad terecht kan  voor nadere gegevens. 
 

Er zijn nog veel vragen rondom de eigen bijdrage, vooral de vele verhogingen. Het CAK bepaalt de 

hoogte en de gemeente Emmen neemt dit over. Bij vragen geeft het CAK geen antwoord maar 

verwijst naar de gemeente. Op 18 mei 2016 volgt er uitspraak. 
 

Over de wijzingen per 1-4-2016 over de rol van de SVB is niets bekend. 

  

3. Concept-notulen 14 april 2016 

De notulen zijn goedgekeurd.  

 

4. Terugkoppeling bijeenkomsten 

Er is contact geweest met enkele leden van de WMO-raad met Jan Helmantel over het 

klantencontactcentrum (KCC). We worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de presentatie van 

de resultaten.  
 

Op 25 april waren alle voorzitters van WMO-raden en diens gelijke bijeen in Beilen op verzoek van 

de AVI. Er is op 15 juni een bijeenkomst over veilig wonen en deze zal zijn in het gemeentehuis van 

Emmen. Ook blijkt er behoefte te zijn aan externe deskundigheid niet zijnde een ambtenaar. 

Verder is er gesproken over meer bekendeid te geven aan de WMO bij een keukentafelgesprek 

door het achterlaten van een kaartje met contactgegevens. 

De bijeenkomst van de Koepel van WMO-raden op 28 april had de nodige overeenkomsten met 

bovenstaand overleg. 

 

5. Bewustwordingsboom  

De bladeren aan de boom zullen ingedeeld worden in categorieën.  

 

6. Rondvraag 

Geen vragen. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering met een dankwoord voor de aanwezigen. 

 

Notuliste: mevr. S.R. Pals 


