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Advies Wmo verordening
Geachte Wmo-raad,
Op 23 oktober

2019

ontvingen wij uw advies over de Wmo verordening.

U geeft aan dat u geen bezwaren heeft tegen de voorliggende verordening maar wel vindt dat er te weinig
samenhang is met het beleidsplan Samen verder in het sociaal domein gemeente Emmen 2017-2021. Uw
voorstel is om de verordening voor 1 jaar te laten gelden en vervolgens samen met een eventueel nieuwe
beleidsplan in 2021 een nieuwe verordening in te laten gaan die meer samenhang kent met Samen
verder.
Dit is niet iets waar wij voor opteren. Het is niet noodzakelijk om een verordening tijdsgebonden te
maken, dit geeft het risico dat er geen geldende verordening is indien deze niet tijdig wordt vervangen.
Indien er geen wijziging in de verordening plaats vinden zal er toch een voorstel moeten komen voor de
verordening van 2021, dit levert onnodig werk op. Tevens is er altijd de mogelijkheid om de verordening
aan te passen of te vervangen indien een nieuw beleidsplan hier om vraagt. De verordening zien wij niet
als het document waar de visie op het sociaal domein wordt beschreven. Er is uiteraard samenhang met
het beleidsplan Samen verder maar de verordening is vooral een uitwerking van de kaders die in het
beleidsplan zijn meegegeven en dienen als juridische grondslag.
Samen verder loopt af in 2021. We zijn het met u eens dat het goed is om dit beleidsplan te evalueren.
We willen graag u en de andere adviesraden actiefbetrekken bij de evaluatie van het beleidsplan en het
traject naar de vaststelling van een nieuw beleidsplan.
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