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Hierbij een kopie van de brief die wij namens de Seniorenraad Emmen
hebben verzonden aan het College van B & W, aan wethouder Jumelet, aan
wethouder Thalens, aan de fracties, aan de leden van de Seniorenraad en
aan mevrouw M.Nguyen-Punter.
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Geacht college,
Naar aanleiding van het namens u door dhr. M. Prins aan de Seniorenraad
toegestuurde concept van de "Kademota Burgerparticipatie Wmo" met bijbehorend
concept raadsbesluit heeft de Seniorenraad op 16 juli jl. een extra vergadering
belegd. In onderstaand schrijven plaatst de Seniorenraad een aantal opmerkingen
en eindigt zij met een advies.
Voor de Seniorenraad, als erkende overlegpartner (ook voor Wmo- aangelegenheden)
zijn deze voorstellen niet alleen zeer principieel maar ook existentieel van aard. U
tornt immers aan het bestaansrecht van de Seniorenraad om gevraagd of
ongevraagd over aUe gemeentelijke aangelegenheden betreffende het ouderenbeleid
advies uit te brengen.
In die vergadering heeft de Seniorenraad vastgesteld:
a. dat voor advisering inzake Wmo-aangelegenheden de Seniorenraad buitenspel
wordt gezet (zie pag. 17, voorstel 3 en artikel 1 definities, leden a. en d. van de
verordening cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2008),
terwijl de Wmo ook voor de Seniorenraad zeer wezenlijk is;
b.
dat er voor de uitvoering van de Wmo zoveel aandachtsvelden zijn, dat er
nauwelijks een instantie is (en zeker geen vrijwilligersorganisatie) die zoveel
specifieke kennis in zich verenigt, dat daardoor rechtstreeks door het college te
behandelen adviezen van de Seniorenraad overbodig zou worden;
c. dat in de toekomst de afhankelijkheid en invloed van senioren van en op de
Wmo fors zal toenemen. Ter ondersteuning van deze bewering. Uit een recent
GGD-onderzoek Drenthe (i.v.m. het project ketenvorming voor ouderen) komen
de volgende kerngegevens n a a r voren:
- in 2030 is meer dan 25% van de bevolking een 'oudere';
- 16% van de ouderen verleent mantelzorg;
- 15% van de ouderen doet vrijwilligerswerk.
Daarnaast wordt van Huishoudelijke zorg en de WVG, twee belangrijke onderdelen
van de Wmo, merendeels gebruik gemaakt door ouderen. Deze informatie onderstreept eens temeer de positie en het belang van het handhaven van de adviestaak
van de Seniorenraad voor wat betreft Wmo.

d.

e.

f.

g.
h.

dat is voorbijgegaan aan de argumenten en voorstellen, zoals die door ons naar
voren zijn gebracht in het Ie overleg met de gemeente op 18 maart 2008 over
deze materie. Daarbij heeft de Seniorenraad niet alleen haar ongenoegen
kenbaar gemaakt, maar ook met creatieve voorstellen haar bezwaren tegen dit
voornemen verduidelijkt. In de versie, zoals die n u voorligt, is niets gedaan met
de bezwaren en voorstellen, zoals die toen gepresenteerd zijn.
dat als er in de uitwerking van het gemeentelijk overleg over nota bene
participatie al voorbijgegaan wordt a a n de argumenten van de Seniorenraad,
dit zorgelijk is over hoe er in de toekomst wordt omgegaan met de adviestaak
van deze sinds 1991 bestaande adviesraad;
dat deze kadernota botst met het landelijk streven meer burgers bij het beleid
te betrekken en dat ondanks de bewezen (en ook erkende) nuttige participatie
en advisering van de Seniorenraad in Wmo-aangelegenheden h a a r inbreng en
betrokkenheid grotendeels teniet wordt gedaan;
dat door de adviestaak eenzijdig bij de Wmo-raad neer te leggen, voorbijgegaan
wordt a a n de specifieke en adequate kennis en ervaring, die bij de Seniorenraad in ruime mate aanwezig is;
dat u als één van de redenen om alleen de Wmo-raad te erkennen als overlegen adviesorgaan het voorkomen van 'dubbelingen' aanvoert. De Seniorenraad
vraagt zich oprecht af wat er op tegen is dat bepaalde adviezen twee keer
worden gegeven. Ze kunnen elkaar toch ook versterken of aanleiding geven tot
discussie.

Tevens constateert de Seniorenraad dat veel senioren met een beperking profiteren
van het advieswerk van de OSOG. Vanuit die constatering betreuren we h u n
recente uittreding. Hopelijk bent u met ons van mening dat het er veel toe doet dat
ook zij binnen de participatie van de Wmo als erkende overlegpartner actief blijven.
De Seniorenraad is dan ook van mening, dat u op het punt staat een verkeerd
besluit te nemen, waarbij veel kennis en ervaring zomaar overboord gezet wordt.
We dringen met klem op spoedoverleg met u w college aan. Omdat u voor 10
augustus as. van de Seniorenraad een advies verwacht, zal dat overleg op zeer korte
termijn moeten plaats vinden. Het bestuur ziet uw uitnodiging daartoe met
belangstelling tegemoet.
ADVIES
Naar de mening van de Seniorenraad moet voorstel 3 op blz. 17 van genoemde
Kadernota: 'Het aantal adviesraden over Wmo-onderwerpen beperken tot één,
namelijk de Wmo-raad en dit vastleggen in de verordening cliëntenparticipatie Wmo
2008' zodanig worden gewijzigd dat uit deze kadernota en genoemde verordening
duidelijk wordt dat ook de Seniorenraad erkend en benaderd blijft als adviesraad
voor Wmo-aangelegenheden.
Hoogachtend,
J.A. Harmsen (voorzitter)
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