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Geachte wethouder Jumelet, 

Door middel van deze brandbrief willen de fracties van Wakker Emmen, Drentse Ouderenpartij 

(DOP), SP, GroenLinks en Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) u een aantal grote problemen 

m.b.t. de invoering van de algemene schoonmaakondersteuning onder de aandacht brengen. 

Bij al onze fracties zijn tientallen klachten binnenkomen die direct verband hebben met de door u 

voorgestelde invoering van de algemene schoonmaakondersteuning vanaf 1 januari  2013 in het 

kader van de WMO. De problemen zijn van diverse aard en wij hebben de klachten samengevat en 

zullen deze hieronder weergeven; 

 Diverse mensen die vanaf 1 januari schoonmaakondersteuning zouden moeten gaan 

ontvangen zijn niet tijdig geïnformeerd op welke wijze schoonmaakondersteuning gaat 

worden uitgevoerd. In diverse gevallen is de situatie ontstaan dat er geen informatie is 

verstrekt over het aantal uren en er ook geen informatie is verstrekt wanneer en door wie de 

schoonmaakondersteuning zal worden uitgevoerd.  

 Zorgaanbieders die afwijken van indicaties die door de gemeente zijn vastgesteld voor 1 

januari 2013 en schuiven met uren en vormen van indicaties. 

 Mensen die 3 tot 4 weken geen hulp hebben gehad als gevolg van de invoering van de 

algemene schoonmaakondersteuning. Dit betreft met name mensen die een andere 

zorgaanbieder hebben gekregen. Als gevolg van vakantiedagen in 2012 van de voormalige 

hulp en het niet verstrekken van hulp in 2013 door de nieuwe zorgaanbieder levert 

schrijnende gevallen op.  

 Nieuwkomer Faveo is zeer slecht bereikbaar. Vanaf 1 januari is Faveo verantwoordelijke voor 

de uitvoering van algemene schoonmaakondersteuning in het gebied de Velden, maar levert 

pas zorg vanaf 7 januari. Als gevolg van de slechte bereikbaarheid en communicatie brengt 

dit gevolgen met zich mee voor de uitvoering van de schoonmaakondersteuning en ontstaat 

de situatie dat er mensen niet geholpen worden en levert dit grote onvrede en problemen 

op. 

 Een zorgaanbieder die eigenhandig probeert om een individuele voorziening af te geven, 

maar hiervoor niet bevoegd is en geen beschikking kan en mag afgeven en tevens dreigt met 

het weigeren van hulp en hierbij onbehoorlijk gedrag vertoont. 

 

 



                      
   
 

We hebben u diverse malen als partijen gewaarschuwd voor de structurele gevolgen van de 

invoering van de algemene schoonmaakondersteuning. Dit zullen wij in deze brief niet opnieuw gaan 

doen, maar de voornoemde klachten zijn het gevolg van de invoering van de algemene 

schoonmaakondersteuning en komen bovenop de door ons geuite bezwaren in eerder stadium. In 

uw ambt als wethouder bent u verantwoordelijk voor de uitvoering en de kwaliteit van de WMO. U 

denkt dit te kunnen doen door de invoering van een algemene voorziening genaamd, 

schoonmaakondersteuning. Tot op heden kunt u dit nog steeds op de voornoemde wijze uitvoeren.   

Wij willen u wijzen op uw verantwoordelijkheid als wethouder en dat u zorgaanbieders aan het 

overeengekomen contract dient te houden en dat de voornoemde klachten zo spoedig mogelijk 

worden opgelost. Wij zijn van mening dat u als wethouder verantwoordelijk bent voor de kwaliteit 

van de schoonmaakondersteuning . De vele klachten die wij als vijf partijen hebben ontvangen 

kunnen en mogen niet op een dergelijke grote schaal voorkomen en hebben grote gevolgen voor de 

kwaliteit van de schoonmaakondersteuning. Wij verwachten dat u op korte termijn actie 

onderneemt om de klachten op te lossen en wij zouden graag zien dat u tijdens de 

commissievergadering van Bestuur, Middelen en Economie van donderdag 17 januari met een uitleg 

c.q. presentatie komt over de stand van zaken. Wij zullen een afschrift van deze brief sturen naar het 

presidium, zodat e.e.a. vergadertechnisch kan worden geregeld. 

 

Met vriendelijke groeten, 

René van der Weide – Wakker Emmen 

Ton Schoo – Drentse Ouderenpartij 

Wim Moinat – SP 

Rick Denkers – GroenLinks 

Wim Halm – Burgerbelangen Gemeente Emmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


