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Notulen vergadering WMO-raad Emmen op 8 september 2016
om 13.30 uur in C4-02+C4.03 in gemeentehuis Emmen
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter heet iedereen welkom op de vergadering die wordt gehouden op een zonnige dag.
2. Inspreekronde
Er zijn geen gasten. Dit agendapunt vervalt.
3. Mededelingen gemeente Emmen
Er zijn geen mededelingen. Wel zijn er antwoorden op de vragen uit de vergadering van 18 augustus.
Na contact te hebben gehad met de griffie blijkt dat het onderzoek van de Rekenkamer over het
Sociale Domein al is gestart. Ook de WMO-raad zal worden geïnterviewd.
Het complexe karakter van de transitie wordt inzichtelijk gemaakt door een mindmap. Ook zal de
situatie in Emmen geplaatst worden in een groter kader. Daarom is er ook samenwerking met de
nationale rekenkamer. Het is een soort evaluatie. Er is een terugblik en een blik naar de toekomst.
Een medewerker van MZZ geeft aan dat het mantelzorgcompliment niet verdwijnt. Als je het raadsbesluit over de burgerbegroting leest, dan staat daar dat het compliment wel wordt afgeschaft.
Via onze contactambtenaar is er contact geweest met de heer Van Wolferen. Hij bevestigt nogmaals
dat een scootmobiel met hogere snelheid en grotere actieradius mogelijk is, maar blijkbaar is dit niet
goed geland bij het zorgloket. Wel is de controle nu strenger dan in 2015 of het echt noodzakelijk is.
Alternatieven hebben de voorkeur. De beoordeling gaat alleen op papier en is dus geen maatwerk.
Verder stoort het dat er mensen zijn die er niet om vragen maar wel krijgen, daar waar anderen
vragen en niet krijgen zonder opgave van redenen. Het is van groot belang dat er goed
gecommuniceerd word.
De nieuwe aanbesteding gaat nog komen. De werkgroep zorg-aan-huis vraagt of er gebruikt gemaakt
van een (eigen) indicatieprotocol. Bij PGB is er wel een protocol met uren.
De voorzitter maakt attent op een rapport van het FNV over de huishoudelijke hulp dat twee dagen
geleden verscheen. Alleen de gemeente De Wolden doet het enigszins goed, alle andere Drentse
gemeenten doen het slecht tot zeer slecht, Is de gemeente Emmen al op de hoogte van het rapport
en wat is hun rectie?
Een aantal feiten rondom de privacy:
- het protocol is ingevoerd en is opgenomen in de aanbesteding;
- de betrokkenheid van de WMO-raad (Ria dW en Bouko) blijft;
- de pilot in De Blokken is positief verlopen; nu zijn alle partijen er nog niet bij betrokken; dit gaat
zo spoedig mogelijk wel gebeuren
- er is een basisprotocol met specifieke toevoegingen voor politie, huisarts, …. .
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Tot slot nog een aantal vragen aan de contactambtenaar:
- Zorgaanbieders leveren gegevens aan voor de kwartaalrapportages. Waarom krijgen zij geen
terugkoppeling?
- Bij vakantie wel of geen vervanging is vaak de keus van de cliënt. Graag dit vermelden.
- Heeft de WMO-raad inspraak in het protocol dat per 1-1-2017 geldt voor stichting De Toegang?
- Per 1-11-2016 stopt Schroeder en neemt Welzorg het over. Wat zijn de gevolgen voor de cliënten?
4. PGB
De verdeling van PGB-tarieven in 100%, 75% en 50% is toegestaan volgens de rechter.
5. Concept-notulen 8 september 2016
De notulen zijn goedgekeurd.
6. Terugkoppeling bijeenkomsten
De Toegang is op papier goed geregeld. De financiering is een stuk ingewikkelder.
Het is mogelijk om als ouders een PGB te krijgen. De gemeente Emmen zegt dat dit niet mogelijk is.
Lid 8A van de Jeugdwet geeft aan dat het niet kan, maar lid 8B en 8C geven weer wanneer het wel
kan.
Er is een rapport verschenen van Deloitte, als ook een uitgebreid rapport van de samenwerkende
Inspecties over de jeugdzorg.
Stichting De Toegang gaat op 1-1-2017 van start, per 1-1-2018 wordt de jeugdzorg er aan
toegevoegd.
7. Bewustwordingsboom
De ANGO is failliet en daarmee valt het blad van de boom.
Er zijn een beperkt aantal categorieën. De indeling wordt gemaild en gevraagd om er over na te
denken.
8. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Notuliste: mevr. S.R. Pals
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