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Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO)
Geachte leden van de raad,

Aan u is toegezonden de door de fractie Drentse Ouderenpartij Partij, met toepassing van
artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad, gestelde
schriftelijke vragen, ingeboekt onder nummer 12.432867, betreffende 'geen
keuzemogelijkheid individuele voorziening Wmo hulp in het huishouden bij zorg in natura
vanaf 1 januari 2013'.
Overeenkomstig de gedane toezegging treft u bijgaand aan een afschrift van de brief die is
gezonden ter beantwoording van de gestelde vragen.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

A.J. Mewe
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Beantwoording vragen inzake keuze vrijheid huishoudelijke hulp
Geachte heer Schoo,
Op 12 november jl. heeft u ons, op grond van artikel 38 van het reglement van orde, een
aantal vragen gesteld die betrekking hebben op de algemene voorziening
schoonmaakondersteuning. De vragen hebben betrekking op geen keuzemogelijkheid
individuele voorziening Wmo hulp in het huishouden bij Zorg In Natura vanaf 1 januari 2013.
In deze brief worden deze vragen beantwoord. Voor de helderheid en de leesbaarheid is ervoor
gekozen om de vragen in de brief over te nemen en per vraag een kort antwoord (in cursief) te
formuleren.
Vraag l ;

Waarom biedt het college bij een individuele Wmo voorziening schoonmaakondersteuning
straks geen keuzemogelijkheid uit meerdere zorgaanbieders bij Zorg In Natura?
Deze keuzemogelijkheid is komen te vervallen door de wijze waarop de aanbesteding vorm is
gegeven, waarbij de gemeente is opgedeeld in 6 gebieden met één hoofdaanbieder per
gebied. De keus sluit aan bij de uitgangspunten van het meerjarenbeleidsplan 2012-2016
waarin het gebieds- en kantelingsgericht uitvoeren van de Wmo een belangrijke bijdrage
levert aan het kunnen participeren van burgers met een beperking.
Vraag 2:

Waarom is het college van mening dat er geen keuzemogelijkheid meer hoeft te worden
geboden uit meerder zorgaanbieders bij Zorg In Natura? Graag onderbouwing met artikelen
uit de wet en jurisprudentie.
In Artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, juncto artikel 2:1 van de
Verordening maatschappelijke ondersteuning is de keuzevrijheid verankerd. [Verordening
individuele voorńeningen] [Geschiedenis: MvT: versie 2Qİuni 2006: Stb. 200Q. 346]
-1. De gemeenteraad stelt bij verordening en met inachtneming van het bepaalde bij of
krachtens deze wet regels over de door het college van burgemeester en wethouders te
verlenen individuele voorzieningen en over de voorwaarden waaronder personen die een

Gemeente Emmen,

13 december 2012
aanspraak hebben op dergelijke voorzieningen recht hebben op het ontvangen van die
voorziening in natura, het ontvangen van een financiële tegemoetkoming of een
persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding
De wet en de verordening kennen alleen het begrip: voorziening in natura, het ontvangen
van eenfinanciële tegemoetkoming of eenpersoonsgebonden budget, waaronder de
vergoeding voor een arbeidsverhouding. Een keuze mogelijkheid voor wat betreft aanbieder
vindt geen verankering in de wet.
De met de beantwoording van uw vragen gemoeide kosten hebben wij vermeld in de brief ter
beantwoording van uw vragen inzake inkomsten zorgaanbieders in gemeentelijke begroting
2013 (kenmerk 12.442866)
Wij verwachten u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

A.J. Mewe

L5

Bijl

