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Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO)

Geachte leden van de raad,

Aan u zijn toegezonden de door de fractie Burgerbelangen Gemeente Emmen, met toepassing
van artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad, gestelde
schriftelijke vragen, ingeboekt onder nummer 12.434650 betreffende 'Urennorm en uitleg
algemene voorziening schoonmaakondersteuning'.
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,
degemeentesecretaris,
^-de'bũrgemeešter-,.,.
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Beantwoording vragen inzake urennorm

Geachte heer Halm,
Op 16 november j l . heeft u ons, op grond van artikel 38 van het reglement van orde, een aantal
vragen gesteld die betrekking hebben op de urennorm en de algemene voorziening
schoonmaakondersteuning. 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 1:
Waarom is het college afgeweken van de urennorm van 2,5 uur bij de aanbesteding voor de
algemene voorziening schoonmaakondersteuning?
Bij de aanbesteding wordt niet afgeweken van eerdere besluiten genomen in de raad van
maart 2012. De 2,5 uur maakt onderdeel uit van het bezuinigingsvoorstel, vastgesteld in de
raad van maart 2012. De 2,5 uur als grens om in aanmerìdng te komen voor de algemene
voorziening "Schoonmaakondersteuning "wordt noch in de Verordening Wet
maatschappelijke ondersteuning vastgesteld in maart 2012 noch in de beleidsregels
genoemd.
Vraag 2 Ĩ
Waarom is de raad niet geïnformeerd over het afwijken van de criteria voor het maken van
onderscheid tussen een algemene en een individuele voorziening schoonmaakondersteuning
bij de aanbesteding?
Zie beantwoording

vraag 1

Vraag 3
Waarom is het college, zoals aangegeven bij het antwoord van het college bij de vragen van
BGE op 27 september 2012, van mening dat er niet is afgeweken van eerdere raadsbesluiten?
Zie beantwoording vraag 1
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Vraag 4
Kan dit risico's met zich meebrengen betreffende de geldigheid van de definitieve gunning?
Er zijn geen risico's aanwezig voor wat betreft de geldigheid van de definitieve gunning.
Vraag
Kan het niet volgen van het Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning risico's met zich
meebrengen bij bezwaar en beroepsprocedures?
Het juridisch kader voor de inrichting van de algemene voorziening is verankerd in de Wet
maatschappelijke ondersteuning, de Verordening Wet maatschappelijke
ondersteuning
(vastgesteld door de raad en de beleidsregels (vastgesteld door het college).
Het Meerjarenbeleidplan biedt als zodanig geen kader waartegen een bezwaar- en beroep
openstaat. Een burger kan zich hierop niet beroepen.
Vraag 6
Heeft het college nog het voornemen om de eerdere raadsbesluiten en collegebesluiten waar
de urennorm voor de algemene voorziening schoonmaakondersteuning in staat vermeld aan te
passen?
Zie beantwoording

vraag 1.

Vraag 7
Welk Wmo beleid moet de raad uitleggen aan de burgers en gebaseerd op welke stukken?
Zie beantwoording

vraag 5.

De met de beantwoording van uw vragen gemoeide kosten bedragen C111,-.
Wij verwachten u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
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