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Notulen vergadering WMO-raad Emmen op 18 augustus 2016
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. Het zal een korte en zakelijke
vergadering worden zo na de zomervakantie.
2. Inspreekronde
Er zijn geen gasten, dus dit agendapunt vervalt.
3. Mededelingen gemeente Emmen
De heer Pel geeft aan dat de start van de Toegangsteams het belangrijkste onderwerp is. Hij
verwijst hiervoor naar de bijeenkomst van vanmorgen.
Begin juli heeft de wethouder toegezegd dat hij een brief stuurt aan de raad in september. Voordat
deze verstuurd wordt zal ook de WMO-raad de inhoud van de brief eventueel van commentaar
voorzien. Er is nog geen concepttekst ontvangen door de WMO-raad.
De heer Pel wordt gevraagd of hij weet wat de onderzoeksvragen zijn van het onderzoek dat de
Rekenkamer gaat doen naar het Sociale Domein. De WMO-raad wil hieraan een bijdrage leveren.
In de burgerbegroting van de gemeente Emmen staat dat er in Emmerhout en Nieuw-Dordrecht een
experiment is met een eigen budget. Dit houdt in dat het mantelzorgcompliment verdwijnt. De
WMO-raad wil graag weten wat er voor terugkomt.
In mei 2014 heeft de WMO-raad een ongevraagd advies uitgebracht over de accu van een
scootmobiel. De gemeente heeft toen geantwoord dat een hogere snelheid en/of grotere
actieradius kan als dit voor een bepaalde persoon nodig is. In het voorjaar van 2015 blijkt dat het
zorgloket hiervan niet op de hoogte is. Helaas bereikende WMO-raad in de zomer van 2016
opnieuw berichten dat het zorgloket dit nog steeds ontkent. Daarom nogmaals de oproep aan de
gemeente om dit binnen de organisatie goed te communiceren.
De WMO-raadl vraagt of er al een reactie is van de gemeente over telefonisch indiceren. De
voorzitter meldt dat de wethouder niet akkoord is met telefonische indicatie die wettelijk ook niet is
toegestaan. Mocht zich een dergelijke situatie voordoen in de toekomst dan dit direct melden bij
het secretariaat.
Een artikel in het DvhN op 10 augustus is aanleiding voor de werkgroep Zorg-buiten-huis om hier
meer van te horen. Men wil graag betrokken zijn bij dit nieuwe initiatief.
De WMO-raad vraagt zich af hoe het staat met de nieuwe aanbesteding. Vier jaar geleden was de
WMO-raad daar nauw bij betrokken maar nu niet. En hoe zit het met het protocol van de
gemeente, want dit wijkt af van het protocol van het CIZ.
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4. Concept-notulen 18 augustus 2016
De notulen worden na correctie van de naam Nieman (en geen Niemand) goedgekeurd.
5. Ongevraagde adviezen
Het ongevraagde advies over de aanpassing van de WMO-verordening was aanleiding voor de
wethouder het agendapunt in te trekken voor de raadsvergadering van juni. Er was een goed
gesprek hierover met de wethouder en enkele ambtenaren op basis van gelijkwaardigheid. Verder
zijn er afspraken gemaakt hoe te communiceren in dergelijke noodsituaties.
6. Terugkoppeling bijeenkomsten
Er is onderzoek geweest naar het klantencontactcentrum (KCC). Het verslag is al verspreid.
Op 18 augustus 2016 is er een bijeenkomst geweest over de Toegangsteams. Het bleek dat de
kritische vragen die gesteld waren op de bijeenkomst van 16 juni in Erica zijn verwerkt. Ook dit keer
zijn er kritische vragen, met name over de kosten. Er is gezegd dat dit blijft binnen het WMObudget. Maar kan dat betekenen dat het ten koste gaat van de huidige uitgaven? Er is toegezegd
dat de WMO-raad nauw betrokken blijft bij De Toegang.
Op 13 september 2016 is er een kort geding over de toekenning van de hoofdaannemer van ;e;en
van de zes werkgebieden. De uitspraak wordt verwacht op 20 september 2016. Op 23 september
2016 zal het behandeld worden in de raad, zodat er eind september meer duidelijkheid zal zijn.
De WMO-raad heeft een werkbezoek gebracht aan de Hooimijt in Nieuw-Weerdinge. Men kijkt
positief terug op dit bezoek. Binnenkort volgen nog meer werkbezoeken.
De werkgroep Toegankelijkheid van de gemeente Emmen heeft een nieuwe leider gekregen en wel
mevrouw Mirjam Huisman.
Op 5 juli 2016 was er een overleg over mantelzorg:
- er is €300.000 terugbetaald van €600.000 en is gestort in het budget van de sociale middelen;
- het budget van 2016 is al bijna verbruikt en is de reden om het budget van 2017 aan te passen;
- er is de roep om structureel de gelden op een andere manier te verdelen.
Bij jeugdzorg heeft Greet Seinen de leiding en is de heer Jan-Tiemen Holman de jurist. Samen
werken niet alleen in woorden maar ook met kennis en financiële middelen.
De WMO-raad merkt dat het erg rustig is rondom het privacy protocol. Graag horen we hoe het er
voor staat en welke ontwikkelingen zijn te verwachten.
De rapportage over Veilig Thuis Drenthe heeft geleid tot extra gelden om een aantal verbeteringen
door te voeren. De eerste stapjes zijn gezet.
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7. Bewustwordingsboom
De boom ontwikkelt zich goed.
8. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Notuliste: mevr. S.R. Pals
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