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Bijdrage kadernota van de DOP fractie op DO 29 juni 2017 uitgesproken door
fractievoorzitter Ton Schoo
Voorzitter,
Vorig jaar bij de behandeling van de kadernota hebben wij als DOP-fractie
aangegeven dat er landelijk veel te doen is over problemen in het sociale
domein en dat het in de gemeenteraad van Emmen juist vrij rustig is over deze
problemen. Dat we de problemen misschien te weinig bespreken (of dat er in
Emmen misschien geen problemen zijn.)
Op de terreinen Wmo, Schuldhulp, Participatie (banen), en Jeugdhulp hebben
wij toen problemen onder de aandacht gebracht die landelijk spelen en die
volgens ons ook in de gemeente Emmen spelen. Het college reageerde vorig
jaar niet of nauwelijks op onze inbreng. En ook vanuit de raad bleef het vrij stil.
Zaten wij er vorig jaar als DOP-fractie helemaal naast? Gelukkig of helaas, het is
maar hoe je het bekijkt, zaten wij er als DOP NIET naast. Maar gelukkig zijn er
problemen later toch opgepakt, zowel door het college als ook landelijk, en
hebben andere problemen die nog niet opgepakt zijn nu tenminste meer
aandacht. Daarom eerst een TERUGBLIK op onze inbreng bij de kadernota van
vorig jaar.

TEUGBLIK OP INBRENG DOP BIJ KADERNOTA VAN VORIG JAAR
WMO – EIGEN BIJDRAGES
Vorig jaar hebben wij aandacht gevraagd voor de hoge eigen bijdrage in de
WMO. Enerzijds doordat de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen was
verhoogd en anderzijds door de aanvullende eigen bijdrage voor de algemene
wasvoorziening.
Wij zijn blij dat het college de eigen bijdrage voor de wasvoorziening vanaf
2017 heeft afgeschaft. Onze complimenten aan het college dat u dit
onderwerp, zij het wat laat, heeft opgepakt.
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Gelukkig heeft ook het kabinet de eigenbijdrage voor maatwerkvoorzieningen
vanaf 2017 verlaagd.
Goed nieuws voor onze inwoners, ook al geeft dit in de kadernota een tekort
van 6 ton.
SCHULDHULP/ SCHULDDIENSTVERLENING
Vorig jaar gaf ik aan dat de staatssecretaris van SZW aangaf dat de door de
gemeenten geboden schuldhulp ondermaats was. Ik vroeg toen aan het college
hoe het in Emmen zit. Helaas toen geen reactie.
In de kadernota lezen wij op blz. 45: “De continuïteit van dienstverlening van
inkomensbeheer staat onder druk. De huidige opdrachtnemer
Stichting IPE heeft de opdracht teruggegeven aan de gemeente Emmen. Het
gaat hierom ongeveer 300 cliënten die voorzien worden van inkomensbeheer.
Momenteel onderzoekt de gemeente Emmen welke alternatieven er zijn voor
het continueren van de dienstverlening aan deze groep cliënten.”

De brief hierover van vorige maand was helaas aan onze aandacht ontsnapt.
Onze vraag aan het college is: Hoe goed of slecht gaat het momenteel met de
schulddienstverlening in de gemeente? En dan bedoelen wij vanuit het
perspectief van de mensen die hier op zijn aangewezen.

PARTICIPATIEWET
Vorig jaar hebben wij ook aandacht gevraagd voor het beschut werk dat niet
van de grond kwam en waardoor er voor mensen met een ernstige
arbeidsbeperking weinig tot geen zich op werk was. Gemeenten hebben vanaf
2015 de vrijheid gekregen om voor de meest kwetsbare mensen op de
arbeidsmarkt het beschut werken zelf te regelen, maar gemeenten hebben dit
niet of nauwelijks vrijwillig opgepakt. Ook de gemeente Emmen niet en helaas
werd dit probleem nauwelijks besproken.
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Gelukkig heeft de staatsecretaris ingegrepen door er voor gemeenten een
wettelijke verplichting van te maken en heeft onze gemeente dit onderwerp
ook opgepakt en is er vorige maand beleid vastgesteld. Beleid dat dus
perspectief biedt op een baan voor mensen met een ernstige arbeidsbeperking.

JEUGHULP - JEUGZORG
Jeugdhulp is voor gemeenten vanaf 2015 echt een grote en belangrijke nieuwe
taak. Een taak waar zo goed als bijna alle gemeenten mee worstelen.
Inhoudelijk, omdat er nog een behoorlijke kennis moet worden opgebouwd
over dit onderwerp. En ook wordt er financieel geworsteld door gemeenten
met dit onderwerp. De kadernota maakt melding dat de ingeboekte bezuiniging
van 1,9 miljoen niet wordt gehaald en er zelfs sprake is van extra kosten.

Gelukkig staat op blz. 70 van de kadernota ook: “Vanuit de VNG worden de
onderhandelaars bij de vorming van een nieuw kabinet gewezen op de
landelijke tekorten op de Jeugdhulp.”
Als DOP hebben we vorig jaar bij de kadernota aangegeven dat de gemeente,
dat het college, onder andere vanwege te weinig financiële middelen en/ of te
ingewikkelde wetgeving verschillende problemen niet kan oplossen. Wat het
college wel kan is landelijk hier aandacht voor vragen, zodat de problemen daar
neergelegd worden waar de kans op een oplossing het grootst is. Dat in VNG
verband nu aandacht wordt gevraagd vinden wij dan ook een goede zaak.
En dit geldt niet alleen voor de Jeugdhulp, maar voor alle grote problemen in
het sociale domein.

Ter afsluiting van onze terugblik
Bij onze terugblik gaat en ging het niet alleen om problemen die wel opgepakt
zijn, maar ook om onderwerpen en problemen onder de aandacht brengen
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omdat dat nog steeds nodig is. Het sociale domein is nog lang niet af, de grote
hervormingen zijn nog niet volledig geslaagd. Er zijn nog voldoende grote
problemen die zowel de aandacht vragen van ons als gemeente en van de
landelijke politiek. Aandacht in de vorm van wel of niet meer geld en aandacht
voor aanpassing wetgeving. En met niet of onvoldoende over deze problemen
te praten helpen wij onze inwoners niet.

VOORUITBLIK – BLIK OP DE KADERNOTA 2018
Maar we willen ook vooruitblikken door andere problemen en nieuwe thema’s
vandaag te agenderen en van richting en kaders te voorzien.
ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID
De voorpagina van het DvhN van afgelopen dinsdag 27 juni maakte melding
van frictie op de arbeidsmarkt. Over sectoren waar een tekort aan mensen is of
dreigt, ondanks het feit dat we nog met een forse werkloosheid te maken
hebben. Cijfers afkomstig van het CBS.
De kadernota geeft aan dat het college wil doorgaan met het strategisch beleid
om nieuwe bedrijven te werven. De kadernota gaat in op de extra inspanning
om meer mensen uit de bijstand te laten stromen en ook wordt ingegaan op de
nieuwe taak van het op te richten Leerwerk Bedrijf. Over de frictie die in
Emmen bestaat tussen vraag naar werknemers en aanbod van werknemers
vinden wij echter te weinig terug.
Onze vraag aan het college is: Heeft het college in beeld wat in de regio Emmen
de frictie is tussen vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt? Zo ja kan het
college hier iets meer over zeggen en ook hoe hier in het beleid rekening mee
wordt gehouden? Zo nee, is het college van plan om een mogelijke frictie op de
lokale arbeidsmarkt nader te onderzoeken?
NAZORG GROTE PROJECTEN – CVE – WILDLANDS - VEENVAART
Blz. 69 kadernota maakt melding van het volgende: “Toeristenbelasting
Het aantal extra overnachtingen als gevolg van Wildlands is minder groot dan
gedacht. Dit geeft een nadeel van circa € 0,3 miljoen.” Deze 0,3 miljoen lijkt
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misschien een klein bedrag dat we mislopen, maar het gaat in de praktijk dan
wel om een veelvoud van dit bedrag dat we mislopen aan economische
bedrijvigheid.
Dat niet alles direct loopt zoals gepland hoort bij het leven en ook bij het
bestuurlijke leven. Dat er een tegenvaller wordt ingeboekt voor 2018 kunnen
we dan ook begrijpen. Dat deze tegenvaller ook voor de jaren daarop al wordt
ingeboekt, zonder analyse en plan dit mogelijk te verbeteren verbaasd ons.
Onze vragen aan het college zijn: Is er ook onderzoek gedaan naar het waarom
van de tegenvallende aantal overnachtingen? Zo ja wat waren de bevindingen?
Zo nee waarom is er geen onderzoek gedaan en is het college nog van plan dit
op korter termijn te gaan doen of nemen we het allemaal zoals het komt?
Nieuwe grote projecten zijn in politiek bestuurlijke zijn dan misschien het
meest sexy en geven de ambitie van gemeentes aan. Als DOP denken wij dat de
afgeronde projecten als CVE – Wildlands en Veenvaart ook nazorg verdienen,
zodat ze zoveel mogelijk opbrengen financieel en maatschappelijk. Wij zouden
bij het college dan ook nadrukkelijk willen adviseren dit op te pakken. Wij
noemen het nazorg, het is misschien niet bestuurlijk sexy, maar wel belangrijk.

PROBLEMEN BIJ EN GRENZEN AAN LANGER THUISWONEN OUDEREN EN
GEHANDICAPTEN
Meer kwetsbare mensen wonen langer thuis en komen minder snel in
aanmerking voor opvang in en instelling. Het gaat o.a. om ouderen en
gehandicapten. De gemeenten hebben hierbij belangrijke taken gekregen en in
de kadernota wordt hier terecht bij stilgestaan. Maar er zijn ook andere
partijen zoals wijkzorg en wijkverpleging in samenwerking met
zorgverzekeraars die hierbij een rol spelen. Door de vele veranderingen van de
afgelopen wordt er volop naar nieuwe oplossingen gezocht.
Een keerzijde of schaduwzijde van al deze veranderingen haalt steeds vaker het
nieuws. Zoals vorige week nog. Het gaat dan om het grote aantal
spoedopnames in ziekenhuizen van ouderen en de enorme toename hiervan in
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de afgelopen 2 jaar. Ouderen waarbij het misgaat thuis en die met groot aantal
verschillende problemen in het ziekenhuis komen. En vervolgens ontstaat er
een volgend probleem dat het ziekenhuis deze mensen niet kan ontslaan
doordat er niet voldoende zorg thuis geregeld kan worden of omdat er geen
plekken beschikbaar zijn in instellingen.
Dit lijkt op zich niet direct een probleem van ons als gemeente, maar het gaat
wel om onze inwoners. Ook kunnen deze problemen erop wijzen dat de zorg
voor langer thuis wonen nog niet goed genoeg is en of dat het beleid om langer
thuis te wonen in bepaalde situaties is doorgeschoten.
Onze vragen aan het college zijn: Heeft het college contact met het Scheper
ziekenhuis gehad over hoe het staat met deze problematiek in onze gemeente?
Zo ja hoe staat het t.a.v. deze problematiek in Emmen. Zo nee, dan zouden wij
het college willen vragen/ adviseren hierover contact op te nemen met het
Scheper ziekenhuis en de bevindingen hiervan met de raad te delen?
Zonder het antwoord te kennen verwacht ik dat problemen die zich in heel
Nederland voordoen, die zich in Noord Nederland voordoen, zich ook in
Emmen voordoen.
OUDEREN VERDWALEN IN FINANCIELE ZORGWOUD
“Onder ouderen is grote behoefte aan helderheid over de vele financiële
regelingen in de zorg en welzijn. Oké, er is dus zorg, maar wat kost me dat? Die
cruciale vraag is lastig te beantwoorden bleek zaterdagmiddag 24 juni bij het
seniorencongres “Wegwijs in ouderenzorg” bij zorginstelling ZINN in Haren.”
Aldus de tekst op de website van het DVHN van afgelopen zaterdag.
De grote behoefte bij veel ouderen en gehandicapten en andere kwetsbare
groepen aan meer en betere informatie, aan meer duidelijkheid constateren
wij als DOP ook al enige tijd. De afgelopen begrotingsbehandeling hebben wij
hierover o.a. een motie over ingediend als het gaat o aan meer duidelijkheid
over allerlei regelingen in het sociale domein waar de gemeente zelf over gaat.
Helaas was er geen steun voor 2 moties die wij toen inbrachten. Wel zegde het
college de informatievoorziening op de website van de gemeente te zullen
verbeteren en dit te doen in overleg met de overlegpartners.
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Wij vinden nu meer dan een half jaar later dat de informatie nog steeds erg
summier is. Jammer. Wij zouden het college dan ook zowel willen vragen als
adviseren van de informatievoorziening over het gehele sociale domein meer
werk te maken. En ook informatie met verwijzing naar andere zorgregelingen
op de gemeentelijke website zouden burger kunnen helpen.
VZ tot zover onze bijdrage.
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