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Betreft: Advies Welzijn op koers

Geachte wethouders,

De WMO raad Emmen heeft de Beleidsnotitie "Welzijn op Koers" ontvangen met de vraag om een
reactie. De WMO-raad zal die echter geven in de vorm van een advies aan het college van B&W.
Het genoemde document blikt terug op de Transitie van het Sociaal Domein vanaf de wet op de WMO
2015. Ook een groot thema was en is het project "Samen Verder".
Voorafgaand aan ons advies zijn een aantalleden betrokken bij ambtelijk overleg over de notitie. Het
is plezierig om hierbij te worden betrokken en te merken dat de beleidsmedewerkers onze inbreng
waarderen en meenemen.
Bij het lezen van de notitie was de eerste reactie echter toch wel teleurstellend. De bedoeling is zeker
positief. Maar dat kon ook worden vastgesteld voor alle voorgaande (beleids)documenten.
Het eigenlijke probleem is, wat de WMO-raad betreft, niet de mooie woorden in deze notitie, maar
wat er mee gedaan gaat/kan worden. Concrete voorbeelden daarvan worden niet aangegeven.Op elk
van de gebieden in de werkvelden bleek niet duidelijk zichtbaar en meetbaar te zijn wát er door wie
was geregeld, en wat het heeft opgeleverd. Ook ontbreekt het aan vervolgstappen en planning om
voor de komende jaren actief en gecoördineerd beleid uit te voeren. Zowel de ambtelijke als de

bestuurlijke

regie laat hierbij te wensen over. Zeker ook de relatie met externe

uitvoering van activiteiten
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niet gelukkig c.q. tevreden lijkt met de behaalde resultaten.
en regie géén overzicht van activiteiten
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en resultaten van beleid binnen de 6 werkvelden.

de notitie is ons inziens dan ook meer een vraag dan een antwoord.
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van Rijksbeleid, inclusief de middelen, niet één op één mag

worden vertaald naar lokaal beleid en uitvoering.

Wanneer ooit zichtbaar is geworden wat er moet

gebeuren is dat nu. Het deze week verschenen rapport van het Sociaal & Cultureel Planbureau (SCP)
"Sociaal domein op koers?" geeft op veel gelijksoortige

gebieden de gebreken
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de

resultaten niet zijn als zou moeten.
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/11/16/sociaal-domein-op-koers

Advies
De WMO-raad Emmen adviseert de regie terug te nemen op elk van de gebieden binnen het sociaal
domein. Het is hierbij van cruciaal belang 'de lijntjes binnen het gemeentehuis op de juiste manier te
synchroniseren met de externe lijntjes'. Het benoemen van één centraal punt voor de bestuurlijke, en
één voor ambtelijke sturing vinden wij van wezenlijk belang. Daarbij is het voorwaarde de
noodzakelijke (plan)uitvoering mogelijk te maken door de middelen hiervoor ook te genereren. Dat
kun je beschouwen als een investering in de toekomst, en voor een bestendig, uitvoerbaar en
beheersbaar beleid binnen het Sociaal Domein.
We realiseren ons dat het gehele werkveld van het Sociaaldomein over meerdere portefeuillehouders
is gespreid. We bieden daarom aan, aan de coördinerende wethouder of alle drie betrokken
wethouders gezamenlijk, om met ons hierover een gesprek aan te gaan.
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