Betreft: de binnengekomen schriftelijke reacties op het nieuwe bezuinigingsvoorstel
Schoonmaakondersteuning als algemene voorziening, dit als onderdeel van het Wmo
beleidsplan 2012-2016

Nota van beantwoording
De volgende adviesraden zijn om advies gevraagd en hebben schriftelijk gereageerd:
1. De Wmo-raad
2. De Seniorenraad
Tijdens een informatieve bijeenkomst op 19 januari 2012 heeft het college beide adviesraden
geïnformeerd over het nieuwe bezuinigingsvoorstel "Schoonmaakondersteuning als
algemene voorziening". Vervolgens hebben beide adviesraden het betreffende voorstel
schriftelijk ter advisering aangeboden gekregen.
Algemeen:
Zowel De Wmo raad als De Seniorenraad kunnen met de overgang van HH naar
schoonmaakondersteuning, zoals door het college in het wijzigingsvoorstel is verwoord,
akkoord gaan.
Beide raden zijn tevens verheugd dat de inkomensgrens van 110% van het normbedrag in
het nieuwe voorstel van de baan is.
Zowel De Wmo raad als De Seniorenraad ondersteunen echter niet het onderdeel binnen
het voorstel met betrekking tot de tariefsbijdrage
Antwoord:
Dit advies van beide raden zullen wij niet overnemen en wel vanuit de volgende overweging:
Bij een algemene voorziening is het vragen van een eigen bijdrage niet toegestaan. Wel kan
een zgn. tariefsbijdrage worden gevraagd.Deze tariefsbijdrage is niet gekoppeld aan de
omstandigheden van de betrokken persoon, maar aan het gebruik dat deze van de
algemene voorziening maakt. Middels een tariefsbijdrage wordt de klant bewust gemaakt
van de financiële consequenties van het gebruik van de algemene voorziening. Tevens
betreft het een belangrijke maatregel om binnen de Meerjarenbegroting te blijven. Bij de
ontwikkeling van het nieuwe bezuinigingsvoorstel hebben wij als onwrikbaar uitgangspunt
geformuleerd dat dit te allen tijde diende te passen binnen de budgettaire kaders zoals
opgenomen in de Begroting 2012.
Binnen de rechtspraak is het hanteren van een tariefsbijdrage bij gebruik van het collectief
vervoer aanvaard (CRvB, 26-11-2009, LJN BK4611), Deze tariefsbijdrage wordt in veel
gemeenten, waaronder Emmen, gehanteerd.
Een tariefsbijdrage voor de algemene voorziening schoonmaakondersteuning mag niet
hoger zijn dan de maximale periodebijdrage die het CAK in rekening brengt bij de klant. Dat
komt neer op ongeveer € 12 per maand. De effecten van de opbrengsten uit de
tariefsbijdrage schoonmaakondersteuning worden weergegeven in onderstaande tabel.
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Beide raden vragen nadrukkelijk aandacht voor een zorgvuldige overgang, met name in het
licht van extra personele wisselingen richting de klant.
Antwoord:
Er wordt op korte termijn een uitgebreid communicatietraject opgestart. Via verscheidene
media worden de huidige klanten voorgelicht over deze beleidswijziging. Hierbij kan gedacht
worden aan brieven, artikelen in de krant en presentaties in de wijken.
Wij zijn ons bewust van de zorgen over personele wisselingen richting de klant. Hoewel
personele wisselingen tot op zekere hoogte onoverkomelijk zullen zijn, wordt getracht deze
waar mogelijk te beperken. Afspraken betreffende de continuïteit van de ondersteuning
worden gewaarborgd via kwaliteitseisen in de Service Level Agreements (SLA) met de
aanbieders.
Overige punten:
De Seniorenraad vraagt aandacht voor het specifiek evalueren van de kwaliteit van de
schoonmaakondersteuning.
Antwoord:
Het evalueren van de kwaliteit is voor ons een belangrijk thema. Wij doen dit via twee
wegen:enerzijds sluiten wij in de kontrakten met de instellingen kwaliteitseisen af (via een
Service Level Agreement) en anderzijds voeren wij jaarlijks een klant tevredenheidsonderzoek uit. Dit onderzoek doen wij doen niet zelf.maar we laten het uitvoeren door een
onafhankelijke organisatie (SGBO).De uitkomsten publiceren wij als onderdeel van de
jaarlijkse benchmark Wmo. Dit zullen wij de komende jaren blijven doen.
De Seniorenraad stelt dat het inbedden van de uitvoering van HH1 in een integrale en
wijkgerichte aanpak bij hen vragen oproept: wat is hiervan het voordeel voor de klant en leidt
dit niet tot extra administratieve en organisatorische belasting.
Antwoord:
Mede in het licht van de overheveling van de extramurale begeleiding-we krijgen dan immers
met veel meer aanbieders te maken- willen wij overgaan tot de ontwikkeling van sociale wijken dorpsteams.
De keuze om te werken met wijk-en dorpsteams ( mandaat van de teams moet overigens
nog verder uitgewerkt worden) sluit aan bij de beleidskeuze om de methodiek van Emmen
Revisited over de gehele gemeente uit te rollen.
Het voordeel voor veel klanten zal zijn dat er een samenhangend arrangement aangeboden
wordt met minder aanbieders per huishouden en met een balans tussen eigen kracht en
steunsystemen en professionele inzet. Een onderdeel betreft hierbij bijvoorbeeld het
samenvoegen van de regiecomponent HH2 bij de begeleidingstaken, waardoor de middelen
efficiënter ingezet kunnen worden.

