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Notulen vergadering WMO-raad Emmen op 9 juni 2016
om 13.30 uur in C4-02+C4.03 in gemeentehuis Emmen
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter heet iedereen welkom na opening van de vergadering. In het bijzonder de heer
Gremmer die afscheid neemt van de WMO-raad end en de heer Pel als opvolger van de heer Groen.
De agenda wordt onveranderd gevolgd.
2. Inspreekronde
De heer Nieman is al 10 jaar cliëntondersteuner met als specialisme PGB. Hij heeft ons een
noodkreet gestuurd via een mailbericht met toestemming van de cliënten. Het gaat om mensen een
zware psychische storing die uitbehandeld zijn en waar dus geen verbetering meer is te verwachten.
Hij is van mening dat dit niet hoort te vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente maar
zou moeten vallen onder WLZ. Het gaat om 20-50 mensen in de gemeenten Emmen, Coevorden en
Borger-Odoorn. Komende week heeft hij een gesprek met wethouder Bos.
Als er hulp verleend wordt door famiie, buren of een profesionel (met burgerservicenummer, dus
geen ZZP-er) worden met 50% gelort. Arbeidsrechtelijk kan dit niet. Bij een niet-gecontrateerde
professional is er 25% korting. Bij vervanging van de zorgverlener is het een bureaucratisch proces
en dat is etra moeilijk bij deze kwetsbare mensen.
Per 1 januari 2016 had alles geregeld moeten zijn. Door achterstallige werkzaamheden bij MO-zaak
is het overgangsrecht verlengd tot 1 juni 2016.
Psychiatrie mag niet vallen onder de WLZ maar is ondergebracht bij de WMO. De WMO gaat er van
uit dat er nog verbetering mogelijk is bij de client. Bij psychiatrische patienten is dat bijna niet het
geval.
IederIn, Per Saldo en de VNG lobbyen om de wetgeving aan te passen. Ook de WMO-raad spreekt
haar uit en overweegt een ongevraagd advies uit te brengen.
3. Mededelingen gemeente Emmen
De heer Groen introduceert zijn opvolger de heer Pel. De heer Pel stelt zich kort voor. Sinds 2008
werkzaam bij de gemeente Emmen en heeft zich bezig gehouden met de volksgezondheid, onder
andere als verbinding tussen de gemeente en de huisartsen in ZO-Drenthe. Hij hoopt op een
vruchtbare samenwerking met de WMO-raad.
Er zijn problemen bij Veilig Thuis Drenthe. Eerst waren er slechts 8 van de 24 punten goed. Bij de
laatste controle waren er 18 punten goed, maar dit hadden er 20 moeten zijn. Met name het
administratieve systeem en de werkwijze zijn onvoldoende. Naast het extra toezicht komt er nog
een periode van zes maand met verscherpt toezicht.
De WMO-raad vindt het jammer dit niet eerder heeft gemeld. De periode van verscherpt toezicht
kwam onverwacht en er mocht niet over worden gesproken. De heer Groen hoopt dat de 1,2
miljoen euro die er voor is uitgetrokken voor extra capaciteit zorgt zodat alles goed onder controle
komt en zal blijven.
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Het PGB is niet goed geregeld. Vooral de jeugd is kwetsbaar.
Artikel 16, lid 1,2 en 3 wordt aangepast tot €5/uur. Dat het om kosten per uur gaat is vergeten.
Er is geen advies gevraagd aan de WMO-raad omdat het om aanpassingen gaat die wettelijk zijn
voorgeschreven.
De brief van staatssecretaris Van Rijn geeft duidelijk aan dat €5/uur niet is toegestaan. Ook is er de
verplichting het te veel betaalde geld moet worden terugbetaald.
Nog een aantal punten:
* Er is sprake van een verlengde Jeugdwet voor 18-23 jaar. Het gaat om ongeveer 50 personen.
* De gemeente Emmen heeft de WMO-aanvragen goed afgerond, de SVB nog niet.
Bij ongeveer 20 complexe PGB-gevallen is er sprake van een verlengde aanvraagperiode.
* De SVB geeft aan dat er een achterstand is. Er is geen informatie over hoe, wat en waarom.
* De aanbesteding van hulpmiddelen loopt. De beoordeling is gaande.
De WMO-raad heeft gehoord dat TSN is overgenomen door AtHome First. Helaas bechikken de
cliënten niet over contactgegevens. Verder is bekend dat cliënten gebeld worden dat ze best met
minder uren toe kunnen. Er is de verwijzing dat in de brief van Van Rijn duidelijk staat dat
zorgaanbieders dit niet mogen indiceren. De contactambtenaar geeft aan dat hij dit zal neerleggen
in de organisatie.
De WMO geeft aan dat de brief van mevrouw Sterkenburg staat de rechtelijke uitspraak geen
gevolgen heeft voor de gemeente Emmen. Maar dat is zeker wel zo.
Tot slot spreekt de voorzitter een woord van dank uit richting de contactambtenaar van de
gemeente Emmen. Er was altijd sprake van een goede samenwerking, waarbij hij de functie had van
een katalysator.
4. Concept-notulen 12 mei 2016
De notulen zijn onveranderd goedgekeurd.
5. Terugkoppeling bijeenkomsten
Het VN-ervaringspanel in Diever was een lange en moeizame bijeenkomst, die zeer de moeite
waard was. Er is geadviseerd om in elke gemeente een panel te starten. Wellicht in samenwerking
met de OSOG?
Over Toegankelijkheid zal het project geleid worden door Marjan Huisman. Naast de APP geldt dat
ook voor andere al bestaande activiteiten. De WMO-raad zal ook actief betrokken worden bij deze
zaken.
De algemene leden vergadering van de Koepel van WMO-raden ging onder andere over
statutenwijzing. Er was geen quorum en dus zal er een tweede vergadering worden uitgeschreven.
Harm Kuiter, broer van Albert-Jan-Kuiter, gaf vele inspirerende voorbeelden.
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6. Bewustwordingsboom
De boom is niet bedoeld om partijen bij elkaar te brengen. Wel om de vele partijen te visualiseren.
7. Rondvraag
Er is een vraag wie die €5/uur gaat terug betalen omdat TSN failliet is. De gemeente is
opdrachtgever en inner van de gelden, dus ook degene die moet terugbetalen.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Notuliste: mevr. S.R. Pals
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