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notulen vergadering WMO-raad Emmen op 17 mei 2018 

om 13.30 uur in C4-02/C4-03 in gemeentehuis Emmen 

 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De WMO-raad was in het nieuws. In 

het besloten deel zal dit nader worden besproken.  

 

2. Inspreekronde 

Er zijn geen gasten en dus vervalt dit agendapunt. 

 

3. Mededelingen gemeente Emmen 

Toolbox  heeft gevraagd om in aanmerking te komen voor een social impact bond. Dit is een 

alternatieve manier van werken, waarmee ze zeggen zorggelden te besparen. Het is tamelijk lastig 

om een dergelijke social impact bond op te zetten, maar toch doen we een poging. We hebben dhr. 

Pals, de bestuurder van Toolbox, ook uitgelegd dat we in gebieden werken en dat de taken 

begeleiding en dagbesteding al bij de hoofdaanbieders zijn gelegd. Omdat hij via een gesprek met 

twee wethouders een garantstelling toegezegd heeft gekregen, gaan we dit nu ondernemen. Het 

loopt voor de duur van 2018, maar of het succesvol zal zijn is de vraag. Dhr. Pals levert 

deelnemerslijsten aan (personen die dagbesteding bij hem genieten) en daarvan zal moeten blijken in 

hoeverre dit WMO-cliënten zijn, of zouden kunnen zijn. 
 

Het overgangsrecht voor BW-cliënten is met een jaar verlengd, dus tot 2021 in plaats van 2020. Er is 

nog geen exacte datum bekend over de overheveling van de BW-gelden naar Borger-Odoorn en 

Coevorden. 
 

Er is een collegevoorstel over begeleid kamer wonen voor jongvolwassenen van 18-23 jaar (een van 

de ambities uit het Plan van Aanpak Opvang en Bescherming). Hopelijk wordt dat volgende week 

vastgesteld. Het betreft een samenwerking tussen AtHomeFirst en Stichting Catch Veilig (niet te 

verwarren met Stichting Catch). Dit is een eerste zogeheten tussenproduct tussen beschermd wonen 

en ambulante begeleiding. 

De WMO-raad ontvangt graag zo spoedig mogelijk het collegevoorstel. 
 

Begin juli is eroverleg met de teamleiders ten aanzien van de contactambtenaar voor de WMO-raad. 

Hopelijk komt er dan meer duidelijkheid. 

 

Cliënten hebben een brief ontvangen over de huishoudelijke hulp. Er blijkt veel onduidelijk te zijn 

over het wassen en strijken en dat zorgt veel onrust. 
 

Een van de leden van de WMO-raad heeft een brief ontvangen over een enquête. Na opening van de 

brief bleken er drie brieven met verschillende adressen in die ene enveloppe te zitten. De WMO-raad 

is geschokt en verontwaardigd over de wijze van omgaan met privacy.  
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4. Conceptnotulen van 17 mei 2018 

De conceptnotulen worden onveranderd goedgekeurd.  Waarvoor dank aan de notuliste.  
 

De notulen die de klankbordgroep De Toegang heeft ontvangen zijn dat woord niet waardig. 
 

 

5. Terugkoppeling bijeenkomsten 

Het verslag over de workshops en de ALV van De Koepel op 25 mei 2018 is al aan iedereen gestuurd.  

Onze aanwezige leden waren niet bepaald enthousiast over het gebodene. 
 

De training voor nieuwe WMO-leden van De Koepel op 26 mei 2018 was ook voor leden die al enige 

tijd in de raad zitten interessant. Er is veel nuttige kennis opgedaan die zeker in de toekomst 

toegepast gaat worden. 

 

De bijeenkomst over schulddienstverlening had vooral een juridische insteek en er was nauwelijks 

aandacht voor de praktijk. Het onderwerp is vooral interessant voor de cliëntenraad PW en WSW. De 

volgende bijeenkomst is na de zomer. 

 

6. Rondvraag /7. Sluiting 

Er zijn geen vragen meer, waarna de voorzitter om 14.00 uur de vergadering sluit. 

 

  

Notuliste: mevr. S.R. Pals 


