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Emmen
29 maart 2012
Raadsbesluit B4a RA 12.0016 en B4b RA 12.0015
Afkeuren van het handelen van wethouder H. Jumelet inzake Beleidsplan
Maatschappelijke ondersteuning 2012-2016 en de Verordening
maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2012.

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 29 maart 2012.
Aan de orde zijnde resp. agendapunten B4a RA 12.0016 en B4b RA 12.0015, Beleidsplan
Maatschappelijke ondersteuning 2012-2016 en de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Emmen 2012.
Constaterende dat:
inspraak in het I e plan in december 2011 na verzoek van de fracties Wakker Emmen
en DOP is gewijzigd van 2 weken tot 6 weken zoals het wettelijk stond
voorgeschreven;
® het nu voorliggende WMO beleidsplan voorzien is van ingrijpende wijzigingen voor
de WMO en in het bijzonder de huishoudelijke hulp;
• het nu voorliggende WMO beleidsplan inzake de veranderingen en bezuinigingen
alleen aan de Seniorenraad en de WMO Raad zijn voorgelegd en niet aan andere
partners, burgers en/of maatschappelijke organisaties;
• het bezuinigingsvoorstel van november 2011 juridisch niet houdbaar bleek te zijn;
•

Overwegende dat:
® de inspraak van voorliggende raadsbesluiten B4a en B4b niet op een ordentelijke
wijze is verlopen;
• het voorliggende raadsvoorstel juridisch twijfelachtig is;
® het college c.q. de wethouder de technische vragen d.d. 18 maart 2012 van de fracties
Wakker Emmen en DOP niet wensen te beantwoorden en dit middels een brief van 26
maart 2012 schriftelijk aan beide fracties hebben medegedeeld;
® de haalbaarheid van de bezuiniging twijfelachtig is;
Van mening zijnde dat:
•

•

de voorliggende plannen niet deugdelijk zijn en naar verwachting juridisch in de
toekomst niet houdbaar zullen zijn en voor onze burgers een zeer onduidelijke situatie
zal ontstaan;
niet iedereen zoals wettelijk is voorgeschreven 6 weken de tijd heeft gekregen over de
voorliggende plannen te kunnen inzien en geen mogelijkheid heeft gehad om evt.
hierop te kunnen reageren;
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Spreekt haar afkeuring uit over:
« het feit dat wethouder Jumelet onvoldoende heeft gekeken naar de juridische risico's
van het voorliggende WMO beleidsplan;
e bij het vaststellen van het voorliggende WMO bezuinigingsplan grote gevolgen kan
hebben voor cliënten, werknemers en werkgevers;
» het voorliggende WMO beleidsplan onvoldoende is gecommuniceerd met de
belanghebbenden en de burgers van de gemeente Emmen;
en gaat over tot de orde van de dag,
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