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Datum
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Plaats

Overleg Cliëntenraad Wmo

Verslag door

Fenny de Graaf

17 juni 2015

Datum verslag

19 juni 2015

115.00 tot 17.00 uur
Stadskantoor, Stadsplateau 1,

Verzonden aan
Vervolg

9 september 2015

6e etage, vergaderruimte S5
Agendapunten:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Conceptverslag en actielijst vergadering 13 mei 2015
3. Onderzoek Mantelzorg/Politieke lunch Solgu 28 mei 2015
4. De Bundeling, visie CR op proces
5. Voorstel aanschaf tablets en benoemen vicevoorzitter
6. Mededelingen en terugkoppeling bijeenkomsten bijgewoond door voorzitter en leden
7. Rondvraag
8. Sluiting
Aanwezig: Martijn van Andel (voorzitter), Fuat Akbulut, Aad Burger, Jenny Hasselbaink, Annelies de Jong,
Marianne Komen, Willem Krijnen, Priscilla Kleyn (toehoorder), Gert-Jan van Leersum, Frans van der Pas,
Saskia van Veen, Raymond Koene (ambtelijk secretaris), Fenny de Graaf (notulist)
Afwezig met bericht:, Paul Kramer, Wikke Kuller, Margriet Tiemersma

1.

Opening en vaststellen agenda
Voorzitter Martijn van Andel opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder
Priscilla Kleyn. Zij is vandaag aanwezig als toehoorder en kandidaat-lid, als vertegenwoordiger van de
VG-groep.
De voorzitter meldt dat Paul Kramer zijn lidmaatschap wil beëindigen. Daarmee is er ook geen
vicevoorzitter meer.
Aan de agenda wordt toegevoegd agendapunt 3a: voorbereiden extra vergadering 24 juni over inzet
van de Wtcg-gelden: ontvangen een brief 16 juni 2015 van Cosbo en Solgu over inzet van de Wtcggelden, en vier documenten rond Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2015 met een aantal vragen
van Arjan Koerts.

2.

Conceptverslag vergadering 13 mei 2015
Tekstueel + naar aanleiding van:
blz. 3 eerste alinea ad tarieven Regiotaxi: Aad Burger heeft navraag bij het Rocov gedaan: zij brengen
wel advies uit over het OV-gedeelte, maar het Wmo-gedeelte ligt bij de gemeente; daarom hoeft het
Rocov niet om advies te worden gevraagd.
Marianne Komen heeft gehoord dat er een regeling zou zijn die stimuleert om het met OV te gaan in
plaats van met de Regiotaxi: als je samen met een maatje in het OV reist, dan krijgen beiden € 50,00.
De overige leden is dit niet bekend.
Er zijn wel plannen voor reizen met een maatje in de VG-sector. Dit is nog in het stadium van
onderzoek.
Aad Burger brengt in dat de gemeente een forse teruggang wil in de gebruikers van de Regiotaxi. Maar
hij verwacht dat het resultaat minimaal zal zijn om mensen uit de Regiotaxi en met het OV te laten
gaan. Naar aanleiding hiervan merkt Annelies de Jong op dat het Solgu hier nu al langere tijd mee
bezig is: om de voorwaarden te benoemen zodat mensen met het OV kunnen. Annelies de Jong vindt
het wel een kans! Dit komt in de vergadering van 9 september 215 verder aan de orde.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
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Actiepuntenlijst 13 mei 2015
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geschoond.
nr. 03: KTO nieuwe stijl: besproken wordt dat Kees van Engelenhoven bezig blijkt te zijn met een
Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Buurtteams. De voorzitter zal contact opnemen en vragen naar de
stand van zaken. Actie
nr. 17: Annelies de Jong heeft contact gehad met dhr. Beijers over een kandidaat uit de groep GGZ. Hij
zal het inbrengen in het Platform.
nr. 21: er was gister een bijeenkomst in Buurtteam Noord-Oost naar aanleiding van de Bundeling.
Fuat Akbulut is op die locatie werkzaam. De CR Wmo wil daar graag een keer kijken, de voorzitter
maakt een afspraak. Actie
Naar aanleiding hiervan vertelt Priscilla Kleyn over haar ervaringen met het bezoeken van Buurtteam
Leidsche Rijn. Duidelijk wordt dat hier sprake was van een communicatieprobleem.
PM lijst
nr. 01: Signalen Regiotaxi: Priscilla Kleyn vertelt dat zij veel klachten hoort over het feit dat de nieuwe
pasjes heel snel kapot gaan.
nr. 10: Adviezen CR Wmo: De CR Wmo heeft antwoord van de wethouder 11 mei 2015 gekregen op
ons ongevraagd advies over HbH. De CR Wmo heeft daar op gereageerd met een reactie 28 mei 2015.
Het volgende wordt besproken.
De reactie van de wethouder is met name een technische reactie en komt voor een deel uit de reacties
die zijn opgesteld voor de Rechtbank. De voorzitter heeft beide stukken bij de stukken voor de RIA 2
juni 2015 gevoegd, dus deze zijn bij de raadsleden terecht gekomen.
Er zijn veel signalen dat mensen zich grote zorgen maken en zich onprettig bejegend voelen.
De wethouder heeft (nog) niet gereageerd op onze reactie 28 mei 2015. Daar is ook niet duidelijk om
gevraagd en voor alle duidelijkheid zal de voorzitter nog vragen om een reactie van de wethouder, met
name op de eerste alinea waar het gaat om de adviesfunctie van de CR Wmo. Dat deze essentieel is bij
het tot stand komen van beleid, dat het College het belang daarvan inziet en daar ook gebruik van
maakt. Actie
Afgesproken wordt hier volgende week in de extra vergadering, de wethouder naar te vragen. Actie
In de procedure voor de Rechtbank heeft de voorzitter nu drie verklaringen afgegeven en heeft hij de
Rechtbank geïnformeerd over hoe de CR Wmo niet om advies is gevraagd. Afgesproken wordt een
brief naar de Raad te sturen over de rol en functie van de CR Wmo en daarbij als voorbeelden op te
nemen de trajecten rond HbH en de Wtcg-gelden. Actie
Benoemen vervolgpunten naar aanleiding van verslagen/actiepunten
- 24 juni Wtcg-gelden met wethouder Jongerius: zie agendapunt 3a.
- Adviesvraag Vervolg Cliëntenregie binnen de aanvullende zorg Wmo: via de mail ontvangen.
Aan gemeentelijke advies- en cliëntenraden wordt gevraagd een advies uit te werken in samenspraak
met de inwoners en cliënten die zij vertegenwoordigen. En dit advies in de eerste helft van oktober te
presenteren. De voorzitter noemt dat op blz. 37 van de nota ‘Meedoen naar Vermogen’ staat
beschreven wat aanvullende zorg is: in het kort gezegd alles wat het Buurtteam niet kan doen en daar
voor doorverwijst.
Het volgende wordt afgesproken:
- de voorzitter mailt naar de leden de uitkomsten van de dialoogsessie (is gebeurd);
- de voorzitter en Frans van de Pas maken een opzet en sturen dit toe;
- de leden werken dit verder uit en benoemen wat voor hun achterban van belang is, wat de essentiële
zaken zijn. Actie
3.

Onderzoek mantelzorg / Politieke lunch met thema Mantelzorg
Annelies de Jong heeft het verslag van de Politieke lunch op 28 mei 2015 toegestuurd. Zij neemt een
aantal aandachtspunten op in haar actielijst om daar de aandacht op te blijven vestigen.
In een bijeenkomst van Aandacht voor Iedereen (AvI) 8 juni 2015 kwam een aantal specifieke zaken uit
Utrecht aan de orde: er wordt over een aantal zaken geen informatie gegeven en er worden nauwelijks
gesprekken gevoerd tussen de gemeente en de mensen. Het verslag komt naar de CR Wmo. Actie
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Uitkomsten onderzoek mantelzorg U-Centraal: door Margriet Tiemersma aan te leveren. Agenda
volgende vergadering. Actie
3a. Voorbereiden extra vergadering 24 juni 2015 over de Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten
De CR Wmo heeft een viertal stukken ontvangen van Arjan Koerts over de plannen voor het inzetten
van de Wtcg/CER-gelden. Aan de CR Wmo wordt advies gevraagd. Voor de bespreking van deze
plannen is een extra vergadering gepland op 24 juni 2015.
Verder heeft de CR Wmo een brief van het Cosbo en Solgu 15 juni 2015 ontvangen, zoals die naar
raads- en commissieleden is gestuurd. In deze brief worden voorstellen gedaan voor het inzetten van
de compensatie middelen Wtcg/CER.
Het volgende wordt besproken. De CR Wmo heeft al eerder ingestemd met een collectieve
ziektekostenverzekering, wil de gelden niet alleen inzetten voor mensen met een heel laag inkomen
maar ook voor de midden inkomens, en de CR Wmo heeft al eerder aangegeven dat er nooit sprake is
geweest van een bijdrage voor de Buurtteams dus daarvoor geen middelen ingezet kunnen worden.
De wethouder zal ook aanschuiven in de vergadering 24 juni 2015. Aan de CR Wmo de vraag welke
vragen hij aan de wethouder wil voorleggen. Raymond Koene zal deze morgen bespreken met Arjan
Koerts.
Besproken wordt dat de Wtcg/CER gelden een inkomensvoorziening was. Deze gelden zijn nu
weggevallen. De leden zien dat de kosten stapelen en compensaties wegvallen. De CR Wmo is er om
die reden voorstander van, dat de gelden ingezet worden voor inkomensondersteuning.
Om de inkomensondersteunende gelden zoals die van de Wtcg/CER te gebruiken voor zorgtaken als
de hulp bij huishouden, daar is de CR Wmo geen voorstander van. De voorzitter neemt contact op met
de opsteller van het Solgu over de brief van 15 juni 2015 en zal met haar het standpunt van de CR
Wmo bespreken. Actie is gedaan
De CR Wmo is voorstander van:
- het geld te gebruiken voor inkomensondersteuning
- het continueren van de collectieve ziektekostenverzekering
- dat het geld via de Wmo loopt; dan kun je ook de midden inkomens iets bieden
- het geld niet te besteden aan de Buurtteams
De CR Wmo is voorstander van het oprichten van een fonds; alle leden staan hier achter.
Inventarisatie vragen voor de wethouder:
- hoe krijgen we nieuwe “aanvragen” voor de Wtcg in beeld?
- hoeveel namen zijn er doorgegeven door het CAK aan de gemeente?
- hoe gaan we communiceren over de Wtcg?
- moeten inkomensondersteunende gelden (zoals die van de WTCG) wel gebruikt worden voor
zorgtaken als HBH?
- kunnen wij inzichtelijk maken wat de sociaal-economische situatie is voor mensen met een
arbeidsbeperking in Utrecht?
4.

De Bundeling, visie CR op proces
Dit agendapunt is niet besproken.

5.

Voorstel aanschaf tablets en vicevoorzitter
Nu Paul Kramer zich terugtrekt uit de CR Wmo vraagt de voorzitter wie vicevoorzitter wil zijn.
Saskia van Veen wil die taak op zich nemen. Besluit
Aanschaf tablets: De voorzitter informeert de leden dat er een voorstel ligt dat leden een vergoeding
krijgen van € 80,00 en zij zelf een tablet kunnen aanschaffen. Stukken worden dan niet meer per post
verzonden. In verband met de tijd wordt behandeling van dit onderwerp doorgeschoven naar de
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volgende vergadering. Actie
6.

Mededelingen/terugkoppeling bijgewoonde bijeenkomsten door voorzitter en leden
Bijeenkomsten bijgewoond door voorzitter en leden CR Wmo:
- 19/5 Pharosbijeenkomst: de voorzitter geeft een terugkoppeling.
- 21/5 ALV Koepel in Den Bosch: de voorzitter geeft een terugkoppeling. Op de agenda o.a. of
Aandacht voor Iedereen (AvI) moet blijven bestaan. Dat vond men van wel.
- 27/5 Inspiratiesessie cliëntenregie: Willem Krijnen en de voorzitter zijn daar geweest.
- 2/6 RIA Voorjaarsnota: de voorzitter heeft de inspreektekst toegezonden. Hij heeft bepleit om
overschot Wmo-gelden te gebruiken voor HbH-gelden.
- 16/6 Bundelingbijeenkomst: Annelies de Jong en de voorzitter zijn daar geweest. Annelies de Jong
heeft daar de CR Wmo op de kaart kunnen zetten; positief.
En vanmiddag heeft de voorzitter nog een brief van de Advies Commissie Ouderenberaad (ACO 17 juni
2015 aan de Commissie M&S doorgestuurd met als begeleidende tekst dat de Cliëntenraad Wmo de
oproep van het ACO onderschrijft voor meer tijd en budget voor een gedegen uitwerking van de
bundelingsplannen.
- Het voorstel wordt ingebracht dat niet alleen de voorzitter naar bijeenkomsten gaat, maar ook de
leden van de CR Wmo. De voorzitter vindt dit een heel goed idee en zal in het vervolg uitnodigingen
naar de leden mailen met de vraag wie waar naar toe wil gaan.
Vergaderlocaties in 2016: de voorzitter brengt in dat in 2016 de wijkcentra gratis beschikbaar worden
gesteld voor vergaderingen van adviesraden. De vraag is of we daar gebruik van maken of dat we ook
in 2016 in het Stadhuisskantoor blijven vergaderen. Afgesproken wordt dit volgende vergadering te
bespreken. Actie
- Tijdschriften en boeken uitleen: er zijn geen nieuwe uitgaven van tijdschrift Sociale Vraagstukken.

7.

Rondvraag
Geen bijzonderheden.

8.

Sluiting
Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering om 17.00 uur.
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