VI
WMO-raad Emmen

Secretariaat:
De Schoepen 22
7891 KD Klazienaveen
E-mail: bennieschulte@gmail.com
Aan:
College van Burgemeester en wethouders
Van de gemeente Emmen

Uw kenmerk:n,v.t.
Onderwerp: Wijziging WMO-beleidsplan 2012-2016
Emmen, 6 februari 2012

Geacht college,

De WMO-raad heeft kennis genomen van de wijziging in het WMO-beleidsplan 2012-2016, met
betrekking tot de huishoudelijke hulp. Het onderstaande advies is onder grote tijdsdruk tot stand
gekomen. Belangrijke zaken zoals het beleidsplan horen uitgebreid aandacht te krijgen. Wij willen u
dan ook dringend verzoeken als het enigszins mogelijk is de normale adviestermijn in acht te nemen.
De WMO-raad is verheugd dat de inkomensgrens van 110% van het normbedrag van de baan is. De
minima worden hierdoor minder hard getroffen in deze voor hen toch al moeilijke tijd.
Met de overgang van HH1 naar schoonmaakondersteuning, zoals door u is verwoord in het
wijzigingsvoorstel, kan de WMO-raad akkoord gaan.
De WMO-raad wil hier wel een kanttekening bij plaatsen. De WMO-raad hoopt dat deze keer wel goed
onderzocht is of deze "Schoonmaakondersteuning" als algemene voorziening mag worden
aangemerkt. Het zou namelijk een blamage voor de gemeente Emmen zijn als ze over enige tijd weer
bakzeil moet halen.
De WMO-raad ondersteunt niet het voorstel van de tariefsbijdrage. Wij denken dat dit veel rompslomp
geeft en dat de opbrengst minimaal zal zijn, in vergelijking tot de totale kosten. Ook het argument, dat
de cliënt meer bewust moet worden van de consequenties van het gebruik van een algemene
voorziening, ondersteunt de WMO-raad niet.
Uw hebt plannen waarbij de capaciteit van mensen die nu aan de zijlijn staan worden benut in het
kader van dit onderwerp. De WMO-raad is zeer benieuwd naar dit voorstel.
De WMO-raad adviseert u, de overgang van oud naar nieuw, zorgvuldig uit te voeren, aangezien er
veel mensen qua uren nogal op achteruit gaan.
Met vriendelijke groet,
Namens de Wmo-raad Emmen,

H.J. Middag
Voorzitter

