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Brief inwoner

Geachte leden van de raad,

Hierbij sturen wij u de beantwoording van de brief van de inwoner, die door u in onze handen is
gesteld, ter afdoening.
Wij vertrouwen erop u zo voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

dj?
M. Plantinga- Leenders

de burgemeester,

_'"

~, __...,,-tf:F·:-;~n Oosterhout

Heeft u een afspraak met ons op het gemeentehuis of op een andere locatie? Wij houden ons aan de
RIVM-maatregelen en denken aan uw gezondheid. Wij vragen u om hetzelfde te doen.
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Beantwoording e-mailbericht

Geachte

Op 14 september 2020 hebben wij uw e-mailbericht ontvangen met uw oproep aan de gemeente Emmen
tot het nemen van de verantwoordelijkheid voor het sociaal beleid en ondersteuning van de armste
burgers in de gemeente Emmen. In deze brief geven wij onze reactie.
Uwvraag
Naar aanleiding van uw mail heeft mevrouw W. Wiebrands, teamleider van het team
Schulddienstverlening van de gemeente Emmen, telefonisch contact met u opgenomen op maandag 28
september 2020. In dit telefoongesprek heeft u aangegeven dat de mail gericht is aan het college en de
gemeenteraad van de gemeente Emmen en dat u van de gemeenteraad een reactie verwacht.
Verder geeft u aan dat u van mening bent dat de gemeente het sociaal beleid niet uitvoert zoals vanuit het
rijk en wetgeving wordt bedoeld enf of wordt verplicht. Als voorbeelden geeft u aan: bedelende inwoners
in uw wijk, de vergoeding die is afgenomen van de chronisch zieken, dat er geen bijzondere bijstand
wordt verstrekt aan bepaalde doelgroepen die het nodig hebben en hoe hulpmiddelenleverancier
Welzorg de dienstverlening uitvoert.
Telefonische reactie
Mevrouw Wiebrands heeft naar aanleiding van de inhoud van uwemail en uw mondelinge toelichting
tijdens het telefoongesprek uitgelegd wat de gemeente Emmen aan ondersteuning biedt aan haar
inwoners in het kader van het schulden-, armoede-, en minimabeleid. Zoals
schulddienstverleningstrajecten, minimaregelingen en vroegsignalering. En dat deze ondersteuning
mede uitgevoerd wordt door diverse organisaties, zoals Stichting De Toegang, welzijnorganisatie Sedna
en diverse vrijwilligersorganisaties. Inwoners met problemen op het gebied van financiën, gezondheid,
wonen enz. kunnen contact opnemen met deze organisaties om hiervoor hulp te vragen.
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Verder heeft mevrouw Wiebrands u gewezen op de mogelijkheid om de email toe te lichten tijdens een
commissievergadering van de gemeenteraad. U gaf te kennen hiervan geen gebruik te willen maken. Wel
sprak u de verwachting uit dat de gemeenteraad uwemail zou bespreken en u van een reactie hierop zou
voorzien.
Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 29 oktober
aan het college van burgemeester en wethouders.

2020

uwemail ter afhandeling overgedragen

Reactie van het college
Wij bedanken u dat u uw signaalover het sociaal beleid met ons hebt gedeeld en waarderen het dat u zo
betrokken bent. Er zijn door de gemeente diverse beleidskeuzes gemaakt in het sociaal domein en die zijn
voor ons een leidraad in de uitvoering. Inwoners van de gemeente die bedelen, het financieel erg zwaar
hebben of een probleem hebben op het gebied van andere leefdomeinen (zoals gezondheid of wonen),
willen wij graag helpen. Dit kan door deze inwoners te verwijzen naar de gemeente Emmen of naar
organisaties als Stichting De Toegang of welzijnorganisatie Sedna. Hopelijk kunt u ons hierbij helpen om
de inwoners met problemen hiernaartoe te verwijzen indien u deze inwoners spreekt.
De gemeente doet er alles aan om de inwoners met problemen op de diverse leefgebieden te bereiken en
daar waar mogelijk en afhankelijk van de situatie van de inwoner met de juiste vorm van ondersteuning
te helpen.
Wij vertrouwen erop u met deze briefvoldoende te hebben geïnformeerd.
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Heeft u een afspraak met ons op het gemeentehuis of op een andere locatie? Wij houden ons aan de
RIVM-maatregelen en denken aan uw gezondheid. Wij vragen u om hetzelfde te doen.

