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Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad

Geachte leden van de raad,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 38, lid 2 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van de raad, treft u bijgevoegd een aantal schriftelijke vragen aan, ingediend
door de raadsfractie DOP.
De vragen hebben a ls onderwerp: "inkomenseffecten nieuw Wmo beleid va 1 januari 2013".
Van de schriftelijke beantwoording wordt u te zijner tijd in kennis gesteld.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen
namens dezen,
De assistenţ-gerĩìeentesecretaris.
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College van B&W Emmen, Postbus 30001, 7800 R A ^ F m m ê î ï ™
Vragen op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad
Inkomenseffecten nieuw Wmo beleid vanaf 1 januari 2013
12 november 2012
A.W.J. (Ton) Schoo, Sportweg 7, 7885 AD Nieuw-Dordrecht
Mail: tschoo(«),home.nl

Geacht college,
Tijdens de behandeling van de begroting 2013 op 8 november 2012 zijn wij ingegaan op de
inkomenseffecten van het nieuwe Wmo beleid vanaf 1 januari 2013. Wij hebben aangegeven
dat de proefberekeningen van de partijen Wakker Emmen. SP, DOP, GroenLinks en BGE
aantonen dat de wat hogere inkomens gaan profiteren van het nieuwe Emmense Wmo beleid
vanaf 2013 en dat de effecten voor de lagere inkomens met alleen hulp in het huishouden
gelijk blijven, maar voor de lagere inkomens nadelig zijn, ze gaan het dubbele betalen, als zij
naast hulp in het huishouden ook nog een hulpmiddel aís voorziening hebben.
Het college kon de volgende vraag die wij hebben gesteld niet beantwoorden en beloofde hier
schriftelijk op terug te komen, Graag zouden wij de volgende vraag dan ook nog schriftelijk
beantwoord willen hebben.
Vraag 1;
Kan het college aangeven waarom de tariefsbijdrage schoonmaakondersteuning niet boven
het wettelijk maximum mag komen, maar mensen met 2 voorzieningen wel het dubbele van
dit maximum mogen betalen?
Het college gaf tijdens de begrotingsbehandeling aan dat de inkomenseffecten in een eerder
stadium met de raad zijn gecommuniceerd en ook met de inwoners zijn gecommuniceerd met
de inwoners bij o.a. de Wmo bijeenkomsten, Wij kunnen ons dit niet herinneren en volgens
ons is de bewering van het college hierover onjuist, maar mogelijk dat we het verkeerd
hebben.
Vraag 2:
Kan het college aangeven wanneer en in welke stukken zij de inkomenseffecten van het
nieuwe Wmo beleid heeft gecommuniceerd met de raad?
Vraag 3:
Kan het college aangeven wanneer zij de inlcomenseffecten heeft gecommuniceerd met de
inwoners? Kunnen wij een kopie van deze stukken krijgen,
Vraag 4:
Wat gaat het college nog ondernemen de komende 1,5 maand om mensen te wijzen op de
inlcomenseffecten? En dat met name de nadelige inlcomenseffecten voor lagere inkomens die
mogelijk het dubbele gaan betalen.
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Met het nieuwe Wmo beleid is er sprake van omgekeerde nivellering. Vorig jaar had het
college nog de opvatting dat hogere inkomens bij nieuw beleid in zijn geheel geen beroep
konden doen op hulp in het huishouden. Nieuw beleid dat wettelijk niet mocht en niet is
doorgegaan. Nu worden de hoger inkomens zelf financieel bevoordeeld. De uitleg van het
college hierover tijdens de behandeling van de begroting is ons onvoldoende duidelijk.
Vraag 5:
Kan het college uitleggen waarom hogere inkomens nu bevoordeeld worden en lagere
inkomens benadeeld, terwijl het college vorig jaar nog het omgekeerde wilde? Wat is de reden
van deze draai van 180 graden.
Graag zien wij de beantwoording van onze vragen zo spoedig mogelijk schriftelijk tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Ton Schoo
fractievoorzitter Drentse Ouderen Partij
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