Onderwerp:

FW: vraag CU over maatschappelijke opvang (commissie Samenleving) 2

Van: Griffie
Verzonden: vrijdag 6 december 2019 15:07
Aan: Aimée van der Ham; Anita Louwes-Linnemann; Annette Bosch; Auke Oldenbeuving; Bernadette van der
Woude; Carmen Hoogeveen; Caroline de Widt; Claudia Ester-Schokker; Dewy Leal; Dirk van Dijken; Eddy de Vries;
Willem Rixtum; Frank te Winkel; Gert Horstman; Gunnar Jens Bijlsma; Harma Bentum; Harrie Kroeze; Harry
Leutscher; Harry van Ommen; Harry Werkman; Henk Bos; Henk Huttinga; Henk Linnemann; Henk Smit; Henk
Sulmann; Henny Waterham; Jan Fonhof; Jantinus Meijeringh; Jenneke Ensink; Jeroen Mulder; Johan Grethe; Johan
Scheltens; Karel Eggen; Karien Velzing; Leon Herbers; Marc Kuiper; Marcel Meijer; Marcel Poelman; Margaret Smit;
Marius Vroom; Marlies Harms; Martijn Storm; Natasja de Graaf; Oene Sijtsma; Pascal Schrik; Patrick de Jonge;
Paulien Mellema; Petra Wallenaar; René Wittendorp; Reyhan Horasan; Roelof Woltman; Secretariaat 50PLUS;
Secretariaat CDA; Secretariaat ChristenUnie; Secretariaat D66; Secretariaat Groenlinks; Secretariaat PvdA;
Secretariaat PvdA-1; Secretariaat WD; Secretariaat Wakker Emmen; Sonja Rixtum - Kort; Theo Gerth; Tom Kuilder;
Ugbaad Kilinçci; Willem van Heusden; Wim Moinat
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Geachte raads- en commissieleden,

Op dinsdag 3 december is de Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2020 besproken in de
commissie samenleving. Per abuis is er een verkeerde tekst in de verordening geslopen.
Het was niet de bedoeling hier een beleidswijziging plaats te laten vinden. Het gaat om de volgende tekst:
4.1.3 Maatschappelijke opvang (daklozen)
Voor inwoners die ondersteuning op maat in de vorm van maatschappelijke opvang nodig hebben, geldt dat ze
hiervoor in aanmerking kunnen komen wanneer deze:
a.
dakloos is. Wanneer de inwoner opgenomen is geweest of in detentie heeft gezeten moet hij voor de
opname of detentie al dakloos zijn. Ook moet de inwoner geen vooruitzicht hebben op ander onderdak;
b.
niet goed voor zichzelf kan zorgen en hierdoor problemen heeft die variëren van problemen
met financiën, dagbesteding, lichamelijke en geestelijke gezondheid, en relatieproblemen.
Daarnaast kan er sprake zijn van problemen met justitie of verslaving en ervaren personen
beperkingen in hun dagelijks leven als het gaat om maatschappelijke participatie en hun
sociaal netwerk.
Deze zal worden gewijzigd naar:
4.1.3 Maatschappelijke opvang (daklozen)
Voor inwoners die ondersteuning op maat in de vorm van maatschappelijke opvang nodig hebben, geldt dat ze
hiervoor in aanmerking kunnen komen wanneer deze:
a.
dakloos is, al dan niet voorafgaand aan opname in een (psychiatrische) kliniek, of aan detentie. Ook moet
de inwoner geen vooruitzicht hebben op ander onderdak;
b.
niet goed voor zichzelf kan zorgen en hierdoor problemen heeft die variëren van problemen
met financiën, dagbesteding, lichamelijke en geestelijke gezondheid, en relatieproblemen.
Daarnaast kan er sprake zijn van problemen met justitie of verslaving en ervaren personen
beperkingen in hun dagelijks leven als het gaat om maatschappelijke participatie en hun
sociaal netwerk.
Dank voor deze scherpte en opmerkzaamheid.
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Tevens zullen wij de termijn van 5 dagen opnemen als maximale reactietermijn voor Stichting de Toegang om een
afspraak in te plannen met de inwoner. Dit zalopgenomen worden in een gewijzigd raadsvoorstel.
Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke

groet,

Guido Rink
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