Nota van beantwoording WMO Beleidsplan 2015 - 2016
Betreft: de binnengekomen schriftelijke reactie op het WMO Beleidsplan 2015 - 2016
Datum:
De volgende adviesraden zijn om advies gevraagd op het WMO Beleidsplan 2015 - 2016:
1. De Wmo-raad
2. De Seniorenraad
3. De WSW-raad
4. De cliëntenraad WWB.
Daarvan hebben de eerste twee adviesraden, de Wmo-raad en de Seniorenraad gezamenlijk
schriftelijk gereageerd.
a. Algemene reactie op het advies:
Het tijdspad invoering AWBZ Wmo staat onder druk. De gemeente Emmen heeft meteen na
besluitvorming in de Tweede Kamer een beleidsplan gemaakt, om het inkooptraject te kunnen
faciliteren. Daarmee kwamen de normale termijnen voor advies in het gedrang. De
adviesraden de Wmo-raad en de Seniorenraad zijn bereid geweest in bijzonder korte tijd een
advies te verschaffen over deze complexe problematiek. De andere twee raden, de WSW-raad
en de Cliëntenraad WSW hebben aangegeven dit aan de twee eerder genoemde raden over te
laten.
De twee raden hebben vervolgens een gezamenlijk advies gegeven waarbij tevens
verschillende vragen zijn gesteld. Veel dient echter dit jaar nog nader te worden uitgewerkt.
Met name in Beleidsregels en Verordening(en) op het terrein van de Wmo zullen vele vragen
beantwoord kunnen worden. Wij zullen Wmo-raad en Seniorenraad zo vroegtijdig mogelijk
betrekken bij de ontwikkeling van deze stukken. Vervolgens wordt daarvoor wederom een
advies gevraagd.
Aan deze reactie voegen wij toe, het stuk: "Implementatieplan Gebiedsgericht werken en de
Toegang, van 2015 naar 2017". Dit stuk diende ter voorbereiding van het Wmo beleidsplan en
geeft een uitgebreid beeld van het beoogde gebiedsgericht werken.
b. Puntsgewijze:
Adviezen en vragen
1. Door het krappe tijdpad en de door het College gevolgde procedure is de feitelijke ruimte
voor wijziging in het voorliggende WMO Beleidsplan zeer beperkt. Geadviseerd wordt om
nu al als bijlage de Modelverordening van de VNG toe te voegen en tevens daarbij aan te
geven op welke onderdelen het College overweegt te komen met facultatieve bepalingen.
De WMO wet biedt vele 'kan-bepalingen', het betreft onderdelen die bepalen of de Raad of
het College beslissingen neemt en tevens betreft het kwaliteitsaspecten voor de burgers.
Reactie:
Het Wmo beleidsplan biedt het kader voor verordening en beleidsregels. De Verordening Wmo
wordt binnenkort ter advies aangeboden aan de Wmo-adviesraden. U wordt betrokken bij de
ontwikkeling van Beleidsregels en Verordening.
2. De teksten in het Beleidsplan kunnen scherper aansluiten op de wettekst en er kan meer
een vaste structuur worden gehanteerd bij het opstellen van het WMO-Beleidsplan,
waardoor ook meer inzichtelijk is of het WMO -plan dekkend is voor de wettelijke taken en
bepalingen.
Zo'n structuur zou kunnen zijn: het citeren van de wettekst; het constateren daarbij wat de
gemeente als uitvloeisel van die wettekst behoort te doen en tenslotte het vermelden van
de betreffende beleidsvoornemens. Daarbij had goed aangesloten kunnen worden bij
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bovengenoemde Model verordening. Door zo te werken is eenvoudiger na te gaan of het
Beleidsplan ook dekkend is vergeleken met de nieuwe WMO wet en of het beleid correct is
verwoord.
Zo missen de raden o.a. :
a. In het plan wordt de invulling van het toezicht en de handhaving gemist (zie pagina's 35
en 36 WMO wet). In het WMO Beleidsplan wordt de privacy alleen benoemd zonder daar
een verdere uitwerking aan te geven, maar in de WMO wet krijgt de verwerking van de
persoonsgegevens veel aandacht.
b. Ook de in de WMO wet genoemde aanbestedingscriteria zijn in het beleidsplan niet
volledig opgenomen. Zie daarvoor ook de modelverordening art. 13. In dit verband wordt
ook gevraagd goed te kijken naar de formulering van de voorwaarden voor PGB en scherp
aan te sluiten bij de wettekst. Zo is de tweede voorwaarde iets anders geformuleerd dan de
wettekst in artikel 2.3.6 lid 2b.
Reactie:
Er is voor gekozen de wetteksten niet op te nemen in het Wmo beleidsplan, aangezien deze
beschikbaar zijn en de leesbaarheid niet bevorderen. Wij houden ons vanzelfsprekend aan de
wet.
Toezicht en handhaving maken onderdeel uit van monitoring en evaluatieactiviteiten. In het
Uitvoeringszaken worden niet zozeer in het beleidskader geregeld, maar bij de vervolgstappen
als het bepalen van de beleidsregels en verordeningen. Daarbij wordt advies gevraagd,
kader van aanbesteding kunnen sancties worden genomen om de uitvoering op kwaliteit te
houden of brengen. Dit punt verdient blijvende aandacht.
De wetsteksten rond het hanteren van persoonsgegevens zijn helder. De wet bescherming
persoonsgegevens geeft daarenboven voldoende houvast om op de juiste wijze met
persoonsgegevens om te gaan. De in het beleidsplan genoemde leertuin privacy biedt tenslotte
op praktisch niveau houvast om in het geval dat meerdere instellingen activiteiten verrichten in
een huishouden, goed om te gaan met informatiedeling.
3. Op bladzijde 5 van het WMO Beleidsplan staat vermeld dat de gemeente veel waarde
hecht aan wat de samenleving zelf kan en wil.
De raden onderschrijven dit. Graag zien zij een overzicht van wat de samenleving kan en
wil op dit moment en verneemt zij van het College hoe zij wil 'aansluiten bij wat er onder de
inwoners van Emmen leeft' (Voorwoord van "Aanpakken en Doen").
Ons ontbreekt een duidelijk beeld daarvan, terwijl het ons essentieel lijkt voor onder meer
de afstemming van formele en informele zorg.
Reactie:
De afstemming op wat de burger wil vindt met name plaats op cliëntniveau. Daar dient goed
gepolst te worden wat de wensen en mogelijkheden van de cliënt zelf zijn en waar de
omgeving van de cliënt toe in staat is. Monitoring Wmo en de Wmo Benchmark (zie verder
onder punt 10) geven de informatie per gebied en in Emmen.
4.

De positie van kwetsbare burgers is in het Beleidsplan te weinig uitgewerkt.
a. De raden adviseren om hier een extra hoofdstuk op te nemen hoe en met welke
middelen de positie van de kwetsbare burger wordt beschermd. Wij denken hier onder
meer aan de mogelijkheden voor bezwaar en beroep (in de advisering rond de 3 D's gaven
wij dit ook al aan).
b. Een uitwerking van de rechten van kwetsbare burgers.
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c. De aanstelling van een onafhankelijke vertrouwenspersoon ter versterking van de
kwetsbare burger.
Reactie:
Een toelichting over de rechten van kwetsbare burgers zou leiden tot een exposé over de
rechten van de mens, het Nederlands recht en wet- en regelgeving op allerlei terreinen.
En er zou bijvoorbeeld worden verwezen naar de desbetreffende informatie in de Wet
maatschappelijke ondersteuning. Dat zou in dit kader te ver voeren en evenmin bevredigende
informatie bieden. Tegen indicaties voor een maatwerkvoorziening kan bezwaar en beroep
worden uitgeoefend. Dat wordt nader uitgewerkt in de beleidsregel en verordeningen. Het
college van Emmen is van zins een lokale ombudsfunctie in te stellen die kan voorzien in uw
advies: dit wordt opgenomen in de Verordening.
5. De rol van adviespartners (waaronder de bij het sociale domein betrokken EOP's) en van
samenwerkingspartners zoals die bij De Toegang staan onder druk. Neem meer tijd voor
overleg met burgers en uitvoerders/medefinanciers. Dit zal, mits goed aangepakt, winst
opleveren voor draagvlak en kwaliteit.
Nu het College inmiddels besluiten heeft genomen over de wijze van invulling van diverse
WMO zaken rond gebiedsgericht werken (gebiedsindeling, rol van de hoofdaannemer,
regie en selectiecriteria, de PGB's in het gebiedsbudget onder de verantwoordelijkheid van
de hoofdaannemer e t c ) , vragen we ons af hoe de opgedane praktijkervaring daarin is
betrokken. Deze zaken worden nu beproefd in het 'experiment de Toegang', waarvan de
evaluatie met alle betrokkenen voor zover ons bekend nog moet plaats vinden. Niet helder
is of en met wie en waartoe er nu nog geëvalueerd wordt en of over de waarde van het
experiment De Toegang inmiddels intern duidelijkheid bestaat en of daarvoor draagvlak is.
Worden de adviesraden nog betrokken bij de evaluatie van de Toegang?
Is er nog ruimte voor bijstelling van beleid op grond van een nog uit te voeren en reeds
geplande evaluatie?
Reactie:
In het algemeen kan worden bevestigd dat de tijdlijnen zeer kort zijn geweest. Pas onlangs
kwamen de contouren van de Wet maatschappelijke ondersteuning vast te liggen. Om het
inkooptraject voldoende ruimte te bieden is er voor gekozen nu al een beleidskader Wmo vast
te stellen. De korte tijdslijnen hebben een inspraakronde voorafgaand aan het maken van het
Wmo beleidsplan niet mogelijk gemaakt. Op 12 juni vond een evaluatiebijeenkomst van de
Toegang met Wmo raad en Seniorenraad plaats. Ook het traject dat volgt op vaststelling van
het Wmo beleidsplan zal onder tijdsdruk staan. De benodigde data in de planning zullen
gehaald moeten worden. Daarbij wordt verbinding gelegd met Wmo-raad en Seniorenraad,
waarbij helder dient te zijn wat ieders rol daarbij is.
6. Veel moet nog in de verordening worden geregeld en de WMO wet biedt veel 'kanbepalingen', waarvan de invulling niet alleen cruciaal is voor het democratisch niveau van
besluitvorming (bijvoorbeeld beleid bepalen door de raad of het college),maar ook voor de
concrete invulling van de maatschappelijke ondersteuning naar de burgers. Waak voor
grote verschillen per gemeente en deelgebied bij de invulling van facultatieve onderdelen
van de WMO wet, omdat dit kan leiden tot rechtsongelijkheid tussen gemeenten en binnen
de gemeente.
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Wanneer het College ervoor kiest dat de aanbieders (per deelgebied) een regeling
vaststellen voor de afhandeling van de klachten, etc. van cliënten, dan bemoeilijkt dit de
evaluatie op gemeentelijk niveau en bijstelling van beleid.
Geadviseerd wordt om nu in ieder geval een overzicht aan het beleidsplan toe te voegen
rond welke thema's het College wil komen tot invulling van facultatieve onderdelen.
Hierover zien wij graag een aanvraag voor een vervolgadvies tegemoet.
Zo wordt bij diverse thema's de mogelijkheid geboden de raad of het college te laten
beslissen (zie bijvoorbeeld artikel 8 en 11 van de modelverordening). Door toepassing van
deze kan-bepalingen kunnen er grote verschillen per gemeente ontstaan, hetgeen ons niet
wenselijk lijkt, zeker niet in BOCE-verband.
In het verlengde daarvan: door de wijze van opdrachtverlening aan de hoofdaannemer per
regio kunnen er ook binnen de gemeente per deelgebied verschillen in dienstverlening en
onkostenvergoeding ontstaan.
Geldt dit ook voor de toedeling van regionale budgetten?
Reactie:
Voor beantwoording op deze vragen wordt vooral verwezen naar het vervolgtraject waarin
verordening en beleidsregels worden gemaakt. Daarbij zal tijdig advies gevraagd worden aan
de adviesraden gemeente Emmen. Nogmaals, alleen voor de Verordening wordt advies
gevraagd, bij verordening en beleidsregels worden de adviesraden betrokken.
7. De regierol van de gemeente is wat verborgen in het Beleidsplan opgenomen (p.22).
Besteed daaraan een afzonderlijke paragraaf en versterk de sturende rol van de gemeente
op nader te omschrijven inhouden, doelen, effecten en sanctiemogelijkheden.
Uit het Beleidsplan leiden we af dat het College veel wezenlijke zaken, die de kwaliteit van
de dienstverlening en de betrokkenheid van de burgers daarbij raken, mandateert aan
betrokken instellingen (via contracten). Daarbij maken we ons zorgen over een te sterke
mandatering naar onder meer de 'hoofdaannemers', waarbij de gemeentelijke
verantwoordelijkheid buiten beeld komt. Zo lezen we op pagina 8 dat de 'inschrijver
akkoord moet gaan met de instelling van een cliëntenraad'. We zouden graag zien dat de
inschrijver zo'n raad actief in het leven roept en de gemeente daarop ook toeziet en
verslagen opvraagt. Ook wat betreft de klachtenregeling zien we graag een sterke regierol
bij de gemeente. Nu lezen we in het plan dat 'elke inschrijver een klachtenregeling moet
hanteren'. We verzoeken het College te bevorderen dat er met één uniforme
klachtenregeling wordt gewerkt, waarbij de gemeente toeziet op kwaliteit van inhoud en
uitvoering en actief bijstuurt.
We adviseren in een afzonderlijke paragraaf uit te werken hoe het College naar de
betrokken instellingen, de burgers en de Raad haar regierol gaat invullen en hoe zij dit
onderdeel gaat monitoren en evalueren. Daartoe is het gewenst in de uitwerking de diverse
rollen verder uit te werken in beoogde effecten, ook in relatie tot de zorgplicht.
Reactie:
Zoals in het beleidsplan staat aangegeven: De gemeente voert regie op grond van een scherp
geformuleerde opdracht, kwaliteitsbewaking en sturing op resultaten. Dit krijgt dus met name
vorm in het inkooptraject en in de opvolging daarvan. Uw advies ten aanzien van een uniforme
klachtenregeling in Emmen kan slechts ten dele worden overgenomen. Eén geheel uniforme
klachtenregeling past niet in de werkwijze per gebied die het college voor ogen heeft: er zal
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immers ook maatwerk per gebied moeten worden gerealiseerd. Wel dient de klachtenregeling
in alle gevallen aan de gestelde eisen te voldoen, en is deze klachtenregeling in die globale zin
uniform. De bij inkoop gestelde eisen zullen bovendien een uniform kader geven voor de te
monitoren en verantwoorden gegevens. Ook zal een uniforme aanlevering van monitoring- en
verantwoordinggegevens van de aanbieders worden gevraagd, om deze adequaat als
sturingsmiddel te kunnen hanteren. De gemeente Emmen wil de uitvoering en de resultaten
van de klachtenregeling nauw betrekken bij de evaluatie van de activiteiten van de aanbieders.
Daarop is ingrijpen door de gemeente Emmen mogelijk, nader uit te werken in het
inkooptraject. Mogelijk kan bovendien de bovengenoemde lokale ombudsfunctie een goede
dienst bewijzen voor een globale uniformiteit van omgang met klachten en vragen.
8. Van de inzet van vrijwilligers wordt (te) veel verwacht zonder dat dit op grond van de eerste
praktijkervaringen met 'meer van de samenleving' verder is onderbouwd.
In eerdere adviezen hebben we het College ook op dit risico gewezen. Gelet op actuele
beleidsontwikkeling vanuit meerdere optiek is het zeer de vraag of er veel meer van de
samenleving mag worden verwacht (langer doorwerken, beide partners werken meer,
vergrijzing). Heeft de gemeente goed zicht op de kwantiteit en kwaliteit van de
vrijwilligersorganisaties in dorpen en wijken?
We willen hier wijzen op het belang van goede samenwerking met en tussen diverse
vrijwilligersorganisaties en zorg te dragen voor een passende professionele ondersteuning,
mede als achterwacht en continuïteit in de inzet van vrijwilligers in het sociale domein,
bijvoorbeeld bij vitale onderdelen zoals de cliëntenondersteuning.
Gezien het grote belang van de inzet van vrijwilligers adviseren wij dat de gemeente:
1. De informatie versterkt ten behoeve van de vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties
(zoals hulp bij het verkrijgen van subsidies)
2. Een ondersteuningspool instelt voor vrijwilligersorganisaties
3. Jaarlijks een vrijwilligersdag organiseert om te mobiliseren, motiveren en te waarderen
4. Blijvende waardering regelt voor mantelzorgers (-compliment)
5. Een jaarlijkse prijs instelt voor uitzonderlijke inzet van vrijwilligers of
vrijwilligersorganisatie
Verder hebben we over de inzet van vrijwilligers een aantal vragen en horen we graag hoe
de gemeente daarop stuurt en de kwaliteit van dienstverlening en zorg aan kwetsbare
burgers borgt. Het zijn thema's die bij het keukentafelgesprek aan de orde kunnen komen.
a. In het Beleidsplan worden de te contracteren aanbieders verantwoordelijk voor de
verbinding tussen de formele en de informele ondersteuning in het gebied (p. 13).
Welke spelregels gelden? En waar liggen de grenzen?
b. Waar liggen de grenzen tussen lichte en intensieve begeleiding en tussen medische en
ADL-zorg?
c. De Inzet van mantelzorg:
- Hoe worden deze ondersteund en welke rol gaan ze spelen bij de inzet van
maatwerkvoorzieningen en de uitvoering er van?
- Worden de mantelzorgers vrijgesteld voor de uitvoering van 'tegenprestaties'?
d. Waarom wordt aan zorgaanbieders gevraagd de eigen kracht van cliënten te benutten
in plaats van de burgers (cliënten) eerst zelf te vragen wat kan of wat men wil in dit
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kader? (pag. 9). Wij zijn van mening dat de cliënt en zijn/haar problematiek centraal
moet staan.
Reactie:
De wijze waarop de informele zorg door de zorgaanbieders wordt betrokken en versterkt
zal vooral in de praktijk gestalte krijgen, met name op cliëntniveau. Vanzelfsprekend is de
cliënt daarbij zelf - daar naar mogelijk - betrokken. Er is voor gekozen geen nadere
richtlijnen te geven voor de wijze waarop één en ander zou moeten worden aangepakt,
Ook voor de wijze waarop de ondersteuning van mantelzorgers plaatsvindt zijn geen
nadere richtlijnen geformuleerd. De overtuiging is dat dit het beste op cliënt - en vervolgens
lokaal niveau kan worden bepaald.
Met name het Zorgloket is goed in staat vrijwilligersorganisaties te ondersteunen. Dat
gebeurt nu al in de praktijk, waarbij o.a. vrijwilligers worden geïnformeerd en op onderdelen
getraind. Dit wordt voortgezet. Er is o.a. bij welzijnsstichting Sedna, maar ook bij andere
organisaties als Mondenzorg en (de laatste jaren) in de Bargeres nu reeds een pool van
vrijwilligers. De gemeente Emmen voorziet voor zichzelf geen centrale rol, aangezien de
vrijwilligersorganisaties zelf hier goed toe in staat blijken.
De waardering voor mantelzorgers wordt in Emmen vooral in de week van de mantelzorg
gestalte gegeven, waarin vele tientallen activiteiten voor hen worden georganiseerd. Ook
wordt de ondersteuning voor mantelzorgers versterkt. Er is al een jaarlijkse middag voor
vrijwilligers in de week van de mantelzorg en een jaarlijkse prijs voor een
vrijwilligersorganisatie voor emancipatie-initiatieven in Emmen: de Lies van Urkprijs.
In paragraaf 2.4.6 leest u hoe mantelzorgers verder worden ondersteund. Een belangrijk
facet is daar de wisselwerking tussen de professionele werkers en de mantelzorgers.
Daarop wordt extra ingezet, o.a. door een continuering van de werkwijze 'Kapstok' (met
bewustwording mantelzorgaspecten bij professionals, verwijzingsmethoden voor
mantelzorgers, ondersteuningspalet voor mantelzorgers in verschillende fasen van
ondersteuning van de zorgvrager,). Ook in de monitoring en inkooptrajecten krijgt de
omgang van informele zorg een belangrijke rol.
9. De paragraaf over de inkoop is beperkt tot hoe het nu geregeld is.
Het bevreemdt ons dat in het WMO Beleidsplan geen aansluiting wordt gezocht bij de
wettekst over nadere criteria en dat dit zo summier is uitgewerkt, terwijl juist de inkoop
wordt genoemd als reden voor deze snelle procedure.
We lezen in het Beleidsplan dat 'het implementatieplan Gebiedsgericht werken en de
toegang leidend is bij het bepalen van de te contracteren ondersteuning'. Wij kennen dit
plan niet en vragen ons af of dit aansluit op de criteria die in de WMO wet worden
genoemd.
Graag in dit Beleidsplan verder uitwerken, in het verlengde van de WMO wet en de
modelverordening artikel 18, zodat het College transparanter maakt hoe ze wil sturen op
omzet, kwaliteit en kosten en andere beleidsprioriteiten zoals klantbetrokkenheid en de
regionale inbedding. We vragen om de eventuele gevolgen in dienstverlening aan de
burgers nu al te benoemen, zeker wanneer dit een beperking betreft.
Ook de aanbieders moeten toch voorafweten wat van hen (meer) wordt gevraagd? Wel
lezen we in het Beleidsplan op pagina 4: 'via nog nader af te spreken prikkels willen wij de
noodzakelijke vernieuwing in het ondersteuningsaanbod daadwerkelijk stimuleren en
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tevens eventuele risico's m.b.t. het overgangsrecht opvangen'. Dit roept voor alle
betrokkenen veel vragen op.
Tevens aangeven dat er geen zaken gedaan worden als bestuurders meer verdienen dan
de Balkenendenorm.
Ook een snelle kennis van leveranciers van het sociale domein van Emmen wordt van
groot belang geacht.
Reactie:
In het door de raad vastgestelde document 'Kaders voor continuïteit en vernieuwing in het
sociale domein' is voor wat betreft de inkoop en contractering vastgelegd dat regionale
samenwerking, kwaliteit en betrokkenheid van de huidige leveranciers van maatschappelijke
dienstverlening het uitgangspunt is. Tevens is vastgelegd dat bij het inkopen van
maatschappelijke dienstverlening waarde wordt gehecht aan de al aanwezige kennis, expertise
en vernieuwingskansen in Emmen en de regio ZO-Drenthe. Samen met (een
vertegenwoordiging van) de huidige leveranciers van maatschappelijke dienstverlening wordt
gezocht naar het op efficiënte en vernieuwende wijze inrichten van het ondersteuningsaanbod.
Het is van belang dat de leverancier van sociale diensten:
- de specifieke omstandigheden op het sociale domein in de gemeente Emmen kent of wil
leren kennen;
- de situatie van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, cliënten,
jeugdigen en ouderen met een hulpvraag en hun specifieke ondersteuningsbehoefte kent;
samenwerkt of samen wil werken met andere aanbieders van (informele) zorg en
ondersteuning, huisartsen en organisaties in wijken en dorpen;
- de ambities tot vernieuwing en herinrichting van het sociale domein onderschrijft en wil
bijdragen aan de realisering ervan;
- werkgever is of wil zijn in Emmen en de regio ZO-Drenthe.
Het inkopen en contracteren van maatschappelijke dienstverlening geschiedt bij voorkeur op
basis van regionale gemeentelijke samenwerking in BOCE-verband.
Het beleidsplan biedt verdere beleidsuitgangspunten ten behoeve van de inkoop.
In het bijgevoegde implementatieplan 'Gebiedsgericht werken en de toegang' wordt uitgebreid
ingegaan op de verwachtingen en eisen ten aanzien van de aanbieders en de toekomstige
werkwijze. In het Wmo Beleidsplan wordt ingegaan op de wijze van monitoring op cliëntniveau,
via o.a. de zelfredzaamheidsmatrix.

10. Het Beleidsplan schenkt veel aandacht aan de monitor en we vragen ons af of hiermee de
kern van de bedoeling van de monitor volledig is weergegeven. We proeven te weinig
diepgang en weinig "Doen en Aanpakken".
We adviseren hier voor een bredere en minder vrijblijvende insteek te kiezen.
We adviseren de keuze van de beleidsdoelen en de monitor breder te zien dan het
genoemde gemeentelijk perspectief op versterking van burgerkracht en effectief en efficiënt
werken.
Daarnaast wijzen we op het belang van monitoring vanuit burgerperspectief, zowel als
gebruiker van algemene als maatwerkvoorzieningen.
Zie voor de kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning ook artikel 13 van de
Modelverordening en het daargenoemde jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek.
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Een ander monitoringsgebied is de samenwerking tussen instellingen en het functioneren
van sociale gebiedsteams en de generalistische inzet van medewerkers.
We adviseren het College om op het onderdeel kwaliteitsmeting nadrukkelijk zelf de regie
te houden evenals de communicatie daarover met de burgers.
Zie voor de evaluatie van het WMO beleid ook artikel 22 van de Modelverordening.
Reactie:
Voor de verordening verwijzen we naar onze opmerkingen daarover bij vraag 1.
Wat betreft de mate van diepgang: In Drenthe wordt dit model van monitoring ontwikkeld en
nog verder verfijnd. Dat zal ook in Emmen de komende jaren zijn nadere uitwerking krijgen. De
keuze van een centrale positie voor de mate van zelfredzaamheid van de cliënt/ huishouden op
verschillende leefgebieden (in de Zelfredzaamheidmatrix), is passend bij de ontwikkelingen en
het streven naar één huishouden, één plan, één hulpverlener/regisseur. Niet de
uitvoeringswijze van het arrangement, maar het resultaat: de zelfredzaamheid op een aantal
voor de cliënt belangrijke leefgebieden is bepalend in monitoring en verantwoording.
Emmen neemt al jaren deel aan het grootschalige SGBO Wmo Benchmark onderzoek, waarin
in de breedte de Wmo activiteiten van gemeente en de cliëntervaringen naar voorzieningen
worden gemeten. Dit onderzoek wordt ook de komende jaren - al dan niet in aangepaste vorm
- voortgezet. Dit onderzoek is evaluatief van aard, achteraf, en dient als vergelijking tussen het
Emmens beleid en uitvoering met die in (ook vergelijkbare) andere steden. De prestaties van
Emmen als geheel zijn daarbij overigens de afgelopen jaren rond het landelijk gemiddelde.
11. Het WMO Beleidsplan geeft informatie over het overgangsrecht voor de huidige
aanbieders gericht op vernieuwing en continuïteit (collegebesluit), maar de uitwerking
daarvan is niet aangetroffen.
Het is goed dat de burger kan rekenen op continuïteit en dat daarover met betrokkene
wordt gesproken. Anderzijds moet zowel de aanbieder als de klant niet alleen weten wat de
ontwikkelingsrichting is, maar ook wat expliciet van de instellingen en de burgers wordt
gevraagd. Daarover lezen we in dit plan nog weinig. Weten alle betrokkenen wat nu geldt?
(Zie ook elders over het belang van een goede communicatie pt. 18).
We adviseren het college om overzicht te houden van de daadwerkelijk verleende
ondersteuning door de zorgaanbieders .
Reactie:
Wij onderschrijven met u het belang van goede communicatie met burgers en instellingen.
Middels een communicatieplan zal vanuit de gemeente Emmen, in samenwerking met de
betrokken instellingen de juiste informatie worden aangereikt. De monitoring en verantwoording
richt zich ook op cliënten met een overgangsrecht.
12. De positie van de huisarts wordt benoemd, maar de tekst op pagina 24 is nog wel heel erg
open.
We willen er op wijzen dat de huisarts met name voor ouderen een zeer belangrijke
spilfunctie vervult. Graag het beleidsplan aanvullen met beoogde effecten en wat de inzet
van het College zal zijn om dat te bereiken. Wij hechten er zeer aan dat de toegankelijkheid
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en het functioneren van de huisartsen niet onder druk komt te staan van brede
organisatorische belangen los van de primaire zorg. De positie van de wijkverpleegkundige
in het SGT beoordelen we als positief; vooral als intermediair naar de zorgorganisaties en
de huisartsen. Maar ook hier zien we graag de regierol van het College uitgewerkt, omdat
hier de zorgverzekeraars aan zet zijn.
Reactie:
De samenwerking tussen gemeente en de uitvoerders Wmo en jeugdzorg enerzijds en
anderzijds zorgverzekeraars en huisartsen is inderdaad voor cliënten en alle betrokken partijen
van zeer groot belang. Op verschillende niveaus zal een samenwerking tussen gemeente,
Wmo en jeugdinstellingen, zorgverzekeraars en huisartsen de komende jaren sterk worden
verdiept. In het Wmo beleidsplan staan de contouren daarvan aangegeven. Dit terrein is nu
sterk in beweging en de verwachting is dat dit de komende jaren nog sterker het geval zal zijn.
De komende tijd zal daarom in Emmen gaandeweg in samenspraak met deze partijen aan een
nadere samenwerking tussen de betrokken partijen in deze velden worden gewerkt.
13. Criteria voor maatwerk-/algemene voorzieningen?
De WMO wet laat hierin deels eigen beleid toe. Graag horen we hoe het College daarmee
omgaat.
Wij adviseren dat hier specifiek beleid op gemaakt wordt.
Wij vinden dat dit zeer wezenlijk omdat dit bijna alle WMO-gebieden betreft rond kwetsbare
burgers.
Reactie:
Criteria maatwerk worden in de Verordening en beleidsregels bepaald. Zie verder de
beantwoording bij vraag 9.
14. Budgetten
a. Is het juist dat met de cliëntenaantallen en deelbudgetten of daarmee het beleid voor de
komende twee jaren kan worden gecontinueerd, (hoofdstuk 5 WMO Beleidsplan).
b. We lezen op pagina 11: 'de middelen die vanuit het Rijk overkomen voor de inloop van
GGZ moeten dekkend zijn voor de activiteit inloop GGZ'.
Wat gebeurt er met de financiering van de inloop van daklozen bij het Leger des Heils?
Blijft deze volledig door de gemeente gefinancierd? En zo ja, wordt deze financiering
ingepast binnen het aanbod in de gebieden?
c. (Pagina 13 WTCG): We adviseren deze middelen geoormerkt onder te brengen onder de
maatwerkvoorziening WMO te besteden voor mensen met een beperking zoals ook nu al
geldt en voor de laagste inkomens waarbij gedacht wordt aan anderhalf keer de
bijstandsnorm.
De bestaande regelingen worden afgeschaft en gestort in het gemeentefonds, niet
geoormerkt. Valt dit direct in de bezuiniging of inzet via de maatwerkvoorziening voor de
laagste inkomens?
d. Hoe wordt een gebiedsgebonden budget bepaald en door wie?

Nota van beantwoording advies

9

Bijlage Wmo beleidsplan Emmen 2015 -2016

e. Hoe gaat de gemeente om met de budgetten voor huishoudelijke ondersteuning? We
lezen dat de gemeente de zorgaanbieders gevraagd heeft invulling te geven aan de
bezuinigingen.
Wij vernemen graag hoe de gemeente daarin besluitvorming pleegt en de adviesraden
hierbij betrekt.
f. De uitwerking van PGB en de eigen bijdrage is nog niet ingevuld. Over beide
beleidsterreinen zien wij graag een advies aanvraag tegemoet.
g. Wij adviseren een heroverweging over de kosten van de parkeerkaart bij de nieuwe
inkoop. Of men betaalt parkeergeld of men betaalt voor de parkeerkaart. Moet men voor
beide betalen dan is dat dubbelop.

Reactie:
In het algemeen geldt na vaststelling van de begroting er meer duidelijkheid kan worden
gegeven over de budgetten.
Dit onder voorbehoud van door het rijk doorgevoerde of opgelegde wijzigingen.
B: De financiering voor de inloopvoorzieningen zijn een onderdeel van het gebiedsbudget.
D: Eerst is op basis van beschikbare middelen uit de kadernota bepaald dat 70% van het
budget beschikbaar is voor ZiN en 30% voor PGB's. Vervolgens is op basis van het huidige
aantal cliënten per zorggebied een indicatieve verdeling gemaakt. Voor alle helderheid wordt
opgemerkt dat er hierbij vanuit wordt gegaan dat de zorg voor alle huidige cliënten die onder
het overgangsrecht (AWBZ) vallen én voor alle nieuwe cliënten - zowel ZiN als Pgb - uit deze
voor de consortia (nu nog indicatieve) budgetten worden bekostigd.
E: Hierover zal voor 1 oktober 2014 een advies worden gegeven.
F: Dit wordt in de Verordening opgenomen. De adviesraden worden bij de Verordening
betrokken via een informatiemiddag en een adviesaanvraag.
G: Dit vormt geen onderdeel van de Wmo.
15.
Samenwerking met Borger/Odoorn en Coevorden
In het Beleidsplan: 'Het inkopen en contracteren van maatschappelijke dienstverlening
geschiedt bij voorkeur op basis van gemeentelijke samenwerking in BOCE-verband'.
Wij zien graag transparantie en borging in het beleidsplan uitgewerkt op de volgende
punten:
a. Op welke terreinen werkt dit voor Emmen bevorderend of belemmerend?
b. Wat is de winst voor de burger?
c. Welke ruimte is er voor de gemeente Emmen binnen de samenwerking?
d. Blijft het transparant vanuit het democratisch/adviesprincipe?
Reactie:
Goede lokale samenwerking is voor burgers belangrijk. Te vaak hebben zowel burgers als
instellingen relaties met meerdere gemeenten. Een zo groot mogelijk coherent geheel van
beleid en voorzieningen is duidelijker voor allen. Daarom is op Drents niveau en op BOCE
niveau bij de ontwikkeling van beleid goed samengewerkt. Uiteindelijk vindt de besluitvorming
in de colleges - en waar van toepassing de raden - van de drie gemeenten plaats volgens de
hiervoor gebruikelijke procedures.
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16. Goede en tijdige communicatie
In eerdere adviezen benadrukten we het belang van goede communicatie met de burgers
over belangrijke beleidswijzigingen.
We adviseren u met nadruk hieraan ook rond dit thema bijzondere aandacht te schenken.
Daarbij, verwijzen we naar het onlangs door de Seniorenraad uitgebrachte advies over het
benutten van de Ouderenombudsman voor goede informatievoorziening.

Reactie:
Wij verwijzen naar onze reactie op de punten 11 en 4.
17. Het belang van tussentijdse evaluatie
We adviseren om naast de jaarlijkse verplichting tot verslaglegging aan het Rijk in het
tweede overgangsjaar een WMO brede evaluatie uit te voeren en de uitkomsten daarvan te
betrekken tot bijstelling van beleid vanaf 2017. Evenals tussentijdse evaluaties op
onderdelen.
Reactie:
Wij hebben een contract voor de periode van twee jaar, dat vervolgens overigens kan worden
verlengd. Wij zijn inderdaad van plan in het tweede uitvoeringsjaar (dus in 2016) een evaluatie
uit te voeren.
18. Leesbaarheid en toegankelijkheid van de teksten
Geadviseerd wordt met name voor ouderen een bijlage toe te voegen met een toelichting
op begrippen en afkortingen.
Toelichting wordt gevraagd door de geconsulteerde ouderenbonden op begrippen als:
transitie en transformatie; intramurale dagbesteding; integraal; respijtzorg;
implementatieplan; monitoring; social return; format; uren SROI; 3D-taken; informele zorg;
extramurale indicatie; host, etc.

Reactie:
Wij kunnen ons goed vinden in het belang van heldere toelichting van begrippen. In deze fase
kan echter geen begrippenlijst meer worden toegevoegd aan het stuk. We nemen dit mee in
ons communicatieplan.
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