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Uitnodiging Vaste Kamercommissie VWS

Geachte leden van de raad,
Ter informatie zenden wij u een afschrift van de brief, zoals deze verzonden is aan de vaste
Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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Uitnodiging toelichting Wmo schoonmaakondersteuning
Geachte leden van de commissie,
Wij constateren dat het Wmo-beleid van de gemeente Emmen volop in de belangstelling staat
van diverse Kamerleden en regionale en landelijke media. Ons beleid wordt gezien als
voorloper in de aanpak rondom de schoonmaakondersteuning, als één van de uitvoeringsmaatregelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Wij willen de verbinding zoeken met u, volksvertegenwoordigers. Daarom willen we graag een
toelichting geven op onze beleidskeuzes en uitleg geven over onze vernieuwende aanpak in het
kader van de schoonmaakondersteuning. Wij maken u graag deelgenoot van de wijze waarop
wij in de praktijk uitvoering geven aan de Wmo, welke dilemma's wij tegenkomen, welke
keuzes we maken en hoe we onze inwoners hierin betrekken. We beogen hiermee u in de
gelegenheid te stellen om op basis van volledige informatie uw debat te kunnen voeren.
Wij nodigen u van harte uit voor een werkbezoek of informeren u op een nader af te spreken
moment in Den Haag.
In afwachting van uw antwoord.
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