Verslag van de SRE bijeenkomst op 13 maart 2019
Aanwezig: Jan de Bruin (Jan B), Albert Huizing (vz), Joke Jansen, Wessel Loonstra,
Frits Oldenhuis, Hans van Os en Mariet Uneken.
Afwezig: Okko Prins, Jan Smale en Robert Zwarts .
Vanaf half tien ontvingen we de wethouder die o.a. is belast met “de Toegang”.
Omdat het daarnaast ook zou gaan over de nieuwe opzet van “wassen en strijken”
was ook de daarvoor verantwoordelijke ambtenaar, mevrouw Idema, aanwezig.
De wethouder begon met het geven van een inkijk in de manier waarop hij de
samenwerking met de EOP’s ziet, waarbij een uitgangspunt is dat we altijd met
elkaar in gesprek moeten zijn / blijven. Tevoren waren onze bedenkingen bij “wassen
en strijken” al aan de wethouder kenbaar gemaakt. Vooral het feit dat het proces al
is afgetikt komt heel slecht over.
Toen in 2016 werd begonnen met hoofd- en onderaannemers werd met de
hoofdaannemers een “lumpsum” afgesproken voor alle werkzaamheden. Het bleek
toen dat het voor dat bedrag niet mogelijk was ook de was en strijk te verzorgen. Er
werd daarvoor toen extra geld (500.000 €) beschikbaar gesteld met de voorwaarde
dat dat een tijdelijke voorziening was. Die voorziening loopt nu af en dus moet alles
nu gedaan worden binnen de lumpsum.
Het werd niet duidelijk waar nu precies de besparing zit bij dit nieuwe beleid, immers
ook het uitbesteden kost geld. We kregen hierop nog geen duidelijk antwoord.
Een andere vraag is wat er gebeurt als mensen besluiten af te zien van de was- en
strijkfaciliteiten. Dat gebeurt nu nl. door de huishoudelijke hulp. Het duidelijke
antwoord hierop is dat in dat geval het aantal uren hulp toch zal worden verlaagd.
Vanuit de SRE bestaat de vrees dat cliënten zich daar niet bewust van zijn en dat dat
dus aan de cliënten moet worden verteld en dat ze daar dan ook bezwaar tegen
kunnen aantekenen.
Er is wel erg weinig tijd voor cliënten om na te gaan wat de consequenties zijn van
dit nieuwe systeem. Ter voorkoming van grote problemen geven we in overweging
om het project op kleine schaal te beginnen en dan de kinderziektes eruit te halen.
We hebben de indruk dat de contracten met de hoofdaannemers een soort “black
box” vormen waarvan alleen het begin (een bepaalde hoeveelheid geld) en het eind
(geleverde zorg) zichtbaar zijn. In hoeverre is de gemeente in staat om, gezien de
bestaande wet- en regelgeving, invloed op het proces uit te oefenen.
De overige bedenkingen die we hadden gestuurd aan mevr. Idema zullen met de
hoofdaanbieders en de wasserij worden behandeld.

Overige zaken die werden besproken met de wethouder:








In andere Drentse gemeentes is goede ervaring opgedaan met een cursus
voor het personeel hoe om te gaan met (licht-) dementerenden. Is dat
wellicht ook iets voor de gemeente Emmen?
Is het gezien de toenemende vergrijzing wenselijk om ook in de gemeente
Emmen te komen tot een ouderenbeleid? De wethouder staat hier niet
afwijzend tegenover en gaat een en ander na.
De Toegang. Het ziet ernaar uit dat hier positieve ontwikkelingen zijn.
Afgesproken is dat we twee maal per jaar de wethouder uitnodigen voor een
gesprek.

1. Verslag vorige vergadering
Op 14 maart brengt het DB een bezoek aan Zorgbelang Drenthe ter
voorbereiding van een trainingsdag voor de SRE.
Mariet is naar een bijeenkomst geweest waar werd gesproken over nieuw
beleid over openbare verlichting. Dit lijkt een pure geldkwestie, maar de EOP’s
is om advies gevraagd. Ook wij willen een advies uitbrengen en vragen eerst
het verlichtingsplan op.
2. Het DB heeft deelgenomen aan een overleg met de besturen van de WMO
raad en de Participatieraad. We willen proberen om in de toekomst meer
samen te werken en tijdens het vervolggesprek van donderdag 28 maart
zullen we voorstellen om een gezamenlijk advies te schrijven over het SAM
beleid. We denken voor de SRE dan aan Okko, Hans en Frits.
3. Er is onduidelijkheid over de eigen bijdrage die cliënten moeten betalen voor
de WMO eigen bijdrage. Joke heeft een stuk van de raad, dat door zorg van
Jan aan alle leden zal worden toegezonden, zodat we daar volgende keer opo
terug kunnen komen.
4. De Cocon heeft een brief gestuurd aan de SRE om ondersteuning naar
aanleiding van de aanzegging door de gemeente dat de subsidie voor de huur
van hun pand aan het marktplein drastisch wordt verlaagd en de Cocon in zijn
voortbestaan wordt bedreigd. Albert neemt contact op waarna wordt gekeken
of we samen een actie op touw kunnen zetten (ongevraagd advies in
samenwerking met EOP Centrum).

