
Notulen vergadering WMO-raad 14 april. 2016, 13.30 uur in C4-02/C4-03,  gemeentehuis Emmen 
 

1 
 

  

1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Met name de heer Gremmer die na 

lange tijd afwezig te zijn geweest weer aanwezig kan zijn en wethouder Wilms die voor het eerst 

aanschuift bij de vergadering van de WMO-raad Emmen.  

 

2. Wethouder Wilms 

De wethouder stelt zich kort voor. Hij is in 2012 begonnen aan een tweede termijn en met een 

andere portefeuille. 
 

De jeugdhulp is Drenthe-breed ingekocht voor de periode van twee jaar. Door de grootte van de 

inkoop is er korting  verleend op het regionaal transitie-arrangement (RTA).  

Een deel van de inkoop is samen gedaan met de provincies Groningen en Friesland. Wel blijven 

lokale CJG-teams bestaan.  
 

Het huis is op orde. Maar helaas is/blijft het PGB een knelpunt.  

 

In 2015 bleken er zorgaanbieders te zijn met een tekort en andere met een overschot. De 

wethouders van Hoogeveen en Emmen hebben actie ondernomen om dit op te lossen. Er zijn in 

totaal 130 zorgaanbieders, waarvan 17 grote aanbieders van jeugdzorg. 

 

Er blijkt in 2015 4% over te zijn van het totale budget en dat gaat over een bedrag van €4,7 miljoen 

waarvan 25% voor de gemeente Emmen. Er is feitelijk een tekort. Op basis van solidariteit in de 

provincie Drenthe is er onder de streep geen tekort of overschot.  

Als er minder kinderen in een traject zijn geplaatst dan ontvang je minder budget. Dit werkt niet 

stimulerend. Ook zijn er zorgaanbieders met (veel) geld in vastgoed.   

Er is een conflict met zorgboerderijen. In juli 2015 was er een tekort van €80.000,00 dat in 

december 2015 was opgelopen tot €800.00,00 en bij de definitieve afrekening kwam het uit op 

€1.400.000,00. Ditzelfde dreigt nu ook te  gebeuren met het CJG.  

 

Vragen aan de wethouder: 

* In Amsterdam zijn de uitgaven met 25% gedaald. Hoe zit dat bij de gemeente Emmen? 

Antwoord:  

Het antwoord staat in de rapportage van Q4. Omdat de WMO-raad deze rapportage nu 

niet ontvangt, wordt toegezegd dat deze voortaan aan het secretariaat wordt toegezonden.  

 * Hoe wordt de behandeling van getraumatiseerde kinderen van vluchtelingen bekostigd? 

Antwoord:  

De financiering komt niet ten last van de huidige jeugdzorg maar deze behandeling heeft 

een eigen budget. Het is een stabiele situatie. Als er meer kinderen komen, dan zal het 

budget het volgende jaar stijgen. 
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* Vallen er ook kinderen tussen wal en schip? Bij het PGB namelijk wel. 

 Antwoord:  

Dit wordt overgedragen van het CJG naar de gemeente. De weg is dan korter en maakt 

snellere reacties mogelijk. Per 1 mei 2016 is er geen rol meer voor de SVB. Hoe de gemeente 

of een andere organisatie dit gaat opvangen, is onbekend. 

Voor de jeugd is een twaalf-jarenplan opgesteld. De ingeslagen weg wordt vervolgd. Dit 

betekent dat er een nieuw contract wordt afgesloten per 1 januari 2017 met zeven Drentse 

gemeenten. Bij het aanbestedingstraject daarvan zal de WMO-raad Emmen vroegtijdig 

worden betrokken. 

* Wat gebeurt er met het overgebleven budget? 

 Antwoord: Dit wordt toegevoegd aan de reserves van het Sociale Domein. 

* De WMO en de JW botsen soms. 

              Antwoord: Het kind moet voorop staan en niet de wet. Denk bijvoorbeeld aan het project   

            „6x Anders”. Ook op scholen zijn veranderingen nodig. Deze zijn reeds in gang gezet. 

 

De voorzitter bedankt de wethouder voor zijn openheid, die een goede basis vormt voor de 

samenwerking.  

Vanwege het amendement op de nieuwe verordening moet de WMO-raad zowel met de 

wethouder WMO als ook de wethouder Jeugd viermaal per jaar in gesprek. Het voorstel is om vier 

data te plannen. Als er geen nieuws te melden is dan vervalt de afspraak. Wethouder Wilms voegt 

daaraan toe dat hij het op prijst stelt samen met wethouder Bos te komen, dit vanwege de goede 

afstemming van onderlinge onderwerpen. 

 

3. Inspreekronde 

Er zijn geen gasten. Dit agendapunt vervalt. 

 

4. Mededelingen gemeente Emmen 

 Per 1 januari 2015 draait het project „Veilig Thuis Drenthe”. De financiën waren niet toereikend 

maar dit was voorzien. De eisen werden verhoogd bij gelijkblijvend budget. 

Om te voldoen aan alle (hoge) eisen is 1 miljoen euro nodig . Er is onlangs bezoek geweest van de 

inspectie. Hierbij is vooral gekeken naar de instrumenten en in mindere mate naar de inhoud. Het 

blijkt dat Drenthe en Gelderland-Midden het slecht doen. Er wordt nu nadrukkelijk gekeken naar 

regio’s die het wel goed doen. 
 

De heer Van der Weide heeft gevraagd naar de gevolgen van de ratificatie van het VN-verdrag. Er 

zijn momenteel allerlei regels voor vervoer en inrichting van gebouwen. Dit is in samenwerking 

gedaan met WMO-raad, Seniorenraad, OSOG en andere partijen.  

De app „Ongehinderd” is volop in ontwikkeling, de locaties worden bezocht. Deze app is ook 

toegankelijk zonder handicap; je kunt die vraag overslaan. In juli zal er op een wat grovere manier 

en in september op een fijnmazige manier gekeken worden welke aanpassingen nodig zijn. 
 

De voorzitter vraagt hoe het staat met de opvolging. De heer Groen antwoordt dat er aan gewerkt 

wordt, maar er is nog geen concrete naam te noemen. 
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5. Concept-notulen 10 maart 2015 

De notulen worden goedgekeurd. Er is nog een vraag naar aanleiding van: de kwartaalrapportage 

van het vierde kwartaal 2015 heeft de WMO-raad nog steeds niet ontvangen. 

 

6. Jaarverslag 2015 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. Met dank aan het secretariaat. 

 

7. Evaluatie „Privacyprotocol” 

De essentie goed weergegeven. Wel kan gezegd worden dat de juridische taal niet altijd goed 

toegankelijk is.   

Monitoring is van groot belang. Evenals de betrokkenheid van de WMO-raad.  

De training is gestart met 60 personen van de 400. 

 

8. Terugkoppeling bijeenkomsten 

Op 29 maart 2015 waren de DB’s van vijf adviesraden bijeen. In juni is er een volgend overleg.  

Er is gesproken over de aanwezigheid bij commissievergaderingen om meer invloed te kunnen 

uitoefenen. Ieder heeft zijn eigen identiteit maar de kracht kan versterkt worden door 

samenwerking. 

 

9. Bewustwordingsboom (werkgroep 3) 

De boom zal nader worden besproken tijdens de workshop van 28 april. 

 

10. Rondvraag 

Vragen voortaan schriftelijk stellen aan het ambtelijke apparaat. 

 

11. Sluiting 

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

 

Notuliste: mevr. S.R. Pals 


