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Conceptnotulen 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. Er zijn dit keer helaas veel
afmeldingen.
2. Inspreekronde
Er zijn geen gasten en daarom geen inbreng voor dit agendapunt.
3. Mededelingen gemeente Emmen
De temleiders zijn nog in gesprek over de invulling van het contact richting de erkende adviesraden.
Het is onbekend op welke termijn er wel resultaat is. Ook is het mogelijk dat alles blijft zo aks het is.
Vanuit de WMO-raad is er geen behoefte aan (extra) uitleg over de AVG die ingaat op 25 mei 2018.
De contactambtenaar gaat in gesprek met de penningmeester over de financiën.
4. Conceptnotulen van 12 april 2018
De conceptnotulen zijn onveranderd goedgekeurd met een woord van dank voor de notuliste.
5. Rapport ombudsman Sociaal Domein (Anton Teune)
De heer Teune had naar aanleiding van het ongevraagde advies van de WMO-raad aangeboden uitleg
te willen geven. Het blijkt dat hij niet in het bezit is van ons advies. Kort samengevat stond er in:
- de WMO-raad onderschrijft de adviezen van de ombudsman;
- gaat de gemeente de adviezen ook uitvoeren en op welke termijn;
- het zou goed zijn dat de ombudsman onder de raad en niet onder het college gaat vallen.
De gemeente geeft aan dat de medewerkers van De Toegang cursussen volgen. De WMO-raad ziet
daarvan weinig tot geen resultaat.
De ombudsman doet meer onderzoek. Dit vindt de WMO-raad prima. Het mag echter niet ten koste
gaan van zijn werk om mensen te helpen met een klacht.
De nationale ombudsman doet onderzoek naar klachtenafhandelingen in het sociale domein. Er zijn
14 gemeenten gekozen waaronder Emmen. Het is gebleken dat de klachtenafhandeling zeer divers is
in het land. Voorlopig is juni de datum waarop het onderzoeksrapport klaar is. De heer Teune zal het
sturen aan de WMO-raad.
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6. Rapport Seniorenraad over voorliggend veld
De WMO-raad is bij alle bijeenkomsten met een grote of kleine delegatie aanwezig geweest. Dat wil
niet zeggen dat we dus als automatisme ook met alles instemmen in het rapport. Zo staat dat wel
vermeld in het rapport.
Op dit moment is het niet zinvol om te reageren. Wel zullen we het proces kritisch volgen. Het
nieuwe college zal nieuw beleid gaan maken. Dit zal ter advies aan de WMO-raad worden
voorgelegd.
7. Terugkoppeling bijeenkomsten
De bijeenkomst over schuldhulpverlening op 13 mei was enerzijds een inventarisatie van
mogelijkheden voor de gemeente en anderzijds heeft de gemeente nog geen idee welke richting ze
op zouden willen. Op 24 mei is er een volgende bijeenkomst.
8. Rondvraag
Er zijn geen vragen meer.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Notuliste: mevr. S.R. Pals
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