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en Zorg
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Ondersteuning MZZ
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14 maart 2012
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behandeld door
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e-mail
gemeente@emmen.nl

onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO) raadsfractie
DOP en Wakker Emmen inzake besluitvorming Wmo voorstellen.

Geachte raadsleden,
Hierbij ontvangt u een afschrift van de brieven die zijn verzonden naar de raadsfracties van
DOP en Wakker Emmen, inzake de beantwoording van de schriftelijke vragen (artikel 38 RvO)
omtrent de besluitvorming Wmo voorstellen.

Hoogachtend,
Burgermeester en wethouders van Emmen,
De^emeentesecretaris,

C. Bijl
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Beantwoording vragen

Geachte heer Schoo,

Bijgaand ontvangt u de antwoorden op de door uw fractie gestelde vragen op grond van artikel
38 Reglement van Orde Raad Gemeente Emmen.
Vraag 1:
Wat is de reden dat u bij de verordening en beleidsregels veel verder gaat dan de VNG
modelregels over de kanteling van de Wmo?
Antwoord vraag 1:
In de VNG modelregels wordt aangegeven dat er een discussie loopt of er bij het beoordelen
van een Wmo-aanvraag ook rekening mag worden gehouden met het vermogen van iemand.
In de beleidsregels van de gemeente Emmen wordt aangegeven dat 'gemeenten op basis van
artikel 4 lid 2 van de Wmo, rekening mogen houden met het vermogen van iemand".
Wij zien geen verschil in beide bewoordingen.
Vraag 2:
Graag zouden wij van de door u voorgestelde verordening maatschappelijke ondersteuning (+
toelichting) en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning een exemplaar ontvangen
waarbij gearceerd is welke teksten niet zijn overgenomen van de modeldocumenten van de
VNG, maar waarbij Emmen hier een eigen invulling aan heeft gegeven? Zo krijgen wij een
beter inzicht in hoe u de voorgestelde kanteling van VNG en VWS uitlegt voor Emmen.
Antwoord vraag 2:
Zie de gearceerde delen in de bijlage.

Gemeente Emmen,

13 maart 2012, blad 2
Vraag 3:
Welke afdeling / welke afdelingen / welke functionarissen zijn betrokken geweest bij de
juridische toetsing van de Wmo voorstellen?
Antwoord vraag 3:
Voor de juridische toetsing is samenwerking gezocht binnen de ambtelijke organisatie, Scio
consult en de VNG. Wij achten het niet opportuun om de namen van de betrokken
ambtenaren te vermelden.
Vraag 4:
Welke Wmo artikelen zijn vooraf bestudeerd om te beoordelen of het voorgestelde Wmo beleid
van inkomensgrenzen, vermogenstoets etc. wel mag?
Antwoord vraag 4:
Er zijn meerdere artikelen bestudeerd vanuit de VNG, Stimulanz en Scio.
Vraag 5:
Bent u op de hoogte van het antwoord van minister en staatssecretaris VWS op de vraag over
inkomenspolitiek in de Wmo?
Antwoord vraag 5:
Ja
Vraag 6:
Kunt u een volledige opsomming geven van de recente landelijke ontwikkelingen waar u op
doelt?
Antwoord vraag 6:
Deze landelijke ontwikkelingen hebben betrelddng op de uitgebreide discussie over de
inkomenstoets binnen de Wmo in het najaar van 2011 en de uitspraak van de Centrale Raad
van Beroepvan 19 december 2011.
Vraag 7:
Kunt u aangeven welke resultaten van de bezuinigingsmaatregelen voor u aanleiding waren tot
het spiegelen van de voorgestelde Wmo maatregelen en waarom?
Antwoord vraag 7:
Aan het einde van 2011 werd duidelijk dat de effecten van het afschaffen van de indicatie
'boodschappen" en de effecten van het vernieuwde indicatieprotocol, nog niet voldoende
zichtbaar waren.
De met de beantwoording van uw vragen gemoeide kosten bedragen € 222,=.
Hoogachtend,
Burgermeester en wethouders van Emmen,
De gemeentesecretaris,

de burgemeester,
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C. Bijl
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en Zorg

Aan Wakker Emmen
t.a.v. dhr. R. van der Weide
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Beantwoording vragen

Geachte heer Van der Weide,

Bijgaand ontvangt u de antwoorden op de door uw fractie gestelde vragen op grond van artikel
38 Reglement van Orde Raad Gemeente Emmen.
Vraag 1:
Wat is de reden dat u bij de verordening en beleidsregels veel verder gaat dan de VNG
modelregels over de kanteling van de Wmo?
Antwoord vraag 1:
In de VNG modelregels wordt aangegeven dat er een discussie loopt of er bij het beoordelen
van een Wmo-aanvraag ook rekening mag worden gehouden met het vermogen van iemand.
In de beleidsregels van de gemeente Emmen wordt aangegeven dat 'gemeenten op basis van
artikel 4 lid 2 van de Wmo, rekening mogen houden met het vermogen van iemand".
Wij zien geen verschil in beide bewoordingen.
Vraag 2:
Graag zouden wij van de door u voorgestelde verordening maatschappelijke ondersteuning (+
toelichting) en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning een exemplaar ontvangen
waarbij gearceerd is welke teksten niet zijn overgenomen van de modeldocumenten van de
VNG, maar waarbij Emmen hier een eigen invulling aan heeft gegeven? Zo krijgen wij een
beter inzicht in hoe u de voorgestelde kanteling van VNG en VWS uitlegt voor Emmen.
Antwoord vraag 2:
Zie de gearceerde delen in de bijlage.

Gemeente Emmen,

13 maart 2012, blad 2
Vraag 3:
Welke afdeling / welke afdelingen / welke functionarissen zijn betrokken geweest bij de
juridische toetsing van de Wmo voorstellen?
Antwoord vraag 3:
Voor de juridische toetsing is samenwerking gezocht binnen de ambtelijke organisatie, Scio
consult en de VNG. Wij achten het niet opportuun om de namen van de betrokken
ambtenaren te vermelden.
Vraag 4:
Welke Wmo artikelen zijn vooraf bestudeerd om te beoordelen of het voorgestelde Wmo beleid
van inkomensgrenzen, vermogenstoets etc. wel mag?
Antwoord vraag 4:
Er zijn meerdere artikelen bestudeerd vanuit de VNG, Stimulanz en Scio.
Vraag 5:
Bent u op de hoogte van het antwoord van minister en staatssecretaris VWS op de vraag over
inkomenspolitiek in de Wmo?
Antwoord vraag 5:
Ja
Vraag 6:
Kunt u een volledige opsomming geven van de recente landelijke ontwikkelingen waar u op
doelt?
Antwoord vraag 6:
Deze landelijke ontwikkelingen hebben betrekking op de uitgebreide discussie over de
inkomenstoets binnen de Wmo in het najaar van 2011 en de uitspraak van de Centrale Raad
van Beroepvan 19 december 2011.
Vraag 7:
Kunt u aangeven welke resultaten van de bezuinigingsmaatregelen voor u aanleiding waren tot
het spiegelen van de voorgestelde Wmo maatregelen en waarom?
Antwoord vraag 7:
Aan het einde van 2011 werd duidelijk dat de effecten van het afschaffen van de indicatie
'boodschappen" en de effecten van het vernieuwde indicatieprotocol, nog niet voldoende
zichtbaar waren.
De met de beantwoording van uw vragen gemoeide kosten bedragen € 222,=.
Hoogachtend,
Burgermeester en wethouders van Emmen,
De gemeentesecretaris,

/
de burgemeester,
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