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Aanwezig: Martijn van Andel (voorzitter), Aad Burger, Roos Hoelen, Marianne Komen, Willem Krijnen,
Wikke Kuller, Frans van der Pas, Saskia van Veen, Fenny de Graaf (notulist)
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1.

Opening
Voorzitter Martijn van Andel opent deze ingelaste vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.

Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2015
Deze extra vergadering is ingelast, omdat er ter compensatie van de afschaffing Wtcg-gelden een
tijdelijke regeling komt: Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2015. Voor de CR Wmo is er
gelegenheid om te adviseren over de uitvoering van de regeling, voordat het in de commissie en de
raad wordt behandeld.
Ter voorbereiding van de advisering heeft de CR Wmo een aantal vragen geformuleerd en naar Arjan
Koerts gestuurd. Hij is aanwezig om alvast (technische) vragen te beantwoorden. Om 11.00 uur wordt
wethouder Jongerius verwacht om nader met elkaar kennis te maken en verder van gedachten te
wisselen.
> De CR Wmo heeft de volgende vragen voorgelegd:
1:Hoe krijgen we nieuwe “aanvragen” voor de Wtcg in beeld?
2:Hoeveel namen zijn er doorgegeven door het CAK aan de gemeente?
3:Hoe gaan we communiceren over de Wtcg?
4:Moeten inkomensondersteunende gelden (zoals die van de Wtcg) wel gebruikt worden voor
zorgtaken als HbH?
5:Kunnen wij inzichtelijk maken wat de sociaal-economische situatie is voor mensen met een
arbeidsbeperking in Utrecht?
> Op vraag 1 t/m 3 antwoordt Arjan Koerts het volgende:
Nu de Wtcg niet meer bestaat, is het voor de gemeente van belang hoe die mensen in beeld te krijgen
die recht hebben op de nieuwe regeling: Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2015.
Daarbij worden drie groepen onderscheiden:
- de mensen die in het verleden recht hadden op compensatie vanuit de Wtcg.
De gemeente heeft van het CAK (met toestemming) NAW-gegevens gekregen en deze mensen zijn
benaderd. Circa 12.000 mensen hebben gemeld dat zij van de regeling gebruik willen maken.
- alle mensen die gebruik maken van een Wmo-voorziening.
In die groep zullen mensen zitten die voor de regeling in aanmerking komen.
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- en de groep mensen die nu (nog) niet in beeld is. De vraag is hoe die mensen te bereiken.
Na goedkeuring van de Regeling door de raad, komt er een publiekscampagne in de stad om
bekendheid aan de Regeling te geven: advertenties in de lokale krant, RadioM enz.
De CR Wmo geeft mee, hierbij ook naar de kosten te kijken.
De CR Wmo geeft de suggestie ook de Kinderdagverblijven te informeren, maatschappelijk werk van
De Hoogstraat, Buurtteams Sociaal en Buurtteams Jeugd, kinderfysiotherapeuten (o.a. praktijk Van
Rijn). Om zo ook de (ouders van) kinderen te bereiken die voor deze Regeling in aanmerking komen.
> Vraag 4 kan vervallen. De opvatting van de CR Wmo is dat dergelijke gelden niet voor zorgtaken
gebruikt moeten worden. Daar kunnen de overschotten vanuit de Wmo-gelden voor gebruikt worden.
> vraag 5: Kunnen wij inzichtelijk maken wat de sociaal-economische situatie is voor mensen met een
arbeidsbeperking in Utrecht?
Arjan Koerts vindt dat een heel goede vraag. Echter, het is heel ingewikkeld om daar op een objectieve
manier zicht op te krijgen. Los daarvan is de vraag wat de gemeente daarmee kan, aangezien de
gemeente geen inkomensbeleid mag voeren.
De CR Wmo reageert dat dit formeel wel klopt, maar geeft wel mee in het oog te houden dat er heel
veel mensen achteruit gaan in hun inkomenspositie. Heel veel signalen worden gehoord. Vanuit het
welzijn voor die mensen is het wel van belang om te volgen wat er met deze groep mensen gebeurt.
De G4 zouden wel degelijk aandacht kunnen vragen bij het Rijk. De G4 zouden gezamenlijk een
opdracht kunnen geven aan het CPB voor het uitvoeren van een onderzoek naar de sociaaleconomische ontwikkelingen van de burgers.
Het raakt ook aan de vernieuwing van de armoede-aanpak. Van daaruit kan de gemeente wel wat
doen. Arjan Koerts antwoordt dat de voorliggende regeling geldt voor 2015 als overgangsjaar. Vanaf
2016 wordt deze groep mensen meegenomen in het Armoedebeleid.
Besproken wordt dat de CR Wmo het thema zou kunnen oppakken met de Koepel Cliëntenraden. Het is
niet alleen een gemeentelijke, maar ook een landelijke ontwikkeling. En de leden van de CR Wmo
kunnen hun eigen achterban informeren over de Regeling.
Vraag van de CR Wmo hoe het werkt met gehandicapten in asielzoekerscentra? Arjan Koerts zal
uitzoeken hoe het precies zit met deze doelgroep. En als deze groep voor de Regeling in aanmerking
komt, dan is het goed daar speciaal aandacht aan te geven. Actie
Hiermee zijn de vragen beantwoord. Vervolgens informeert Arjan Koerts de CR Wmo over de criteria:
- waar de adressen van bekend zijn: deze mensen kunnen zich melden en er is een inkomenstoets. Er
wordt vanuit gegaan dat deze mensen zorgkosten hebben; daar wordt geen bewijs van gevraagd;
- aan de mensen die tot nu toe niet bekend zijn maar wel onder de inkomensgrens vallen, wordt
gevraagd te bewijzen dat zij zorgkosten hebben. Criterium daarvoor is dit zo gemakkelijk mogelijk
controleerbaar te organiseren, om zo weinig mogelijk geld te besteden aan de uitvoering. Zo is een
bewijs van de Zorgverzekering dat de eigen bijdrage is gebruikt, voldoende.
De gemeente verwacht dat circa 5.000 tot 5.500 mensen voor de regeling in aanmerking komen.
In 2016 zit het geld in het hernieuwde Armoedebeleid en dan gelden heel andere inkomensgrenzen.
Dat moet nog wel door de raad besproken worden. Na de zomer zal het in de commissie M&S worden
besproken.
Arjan Koerts zal nagaan of de CR Wmo om een advies over het hernieuwde Armoedebeleid zal worden
gevraagd. Actie
Wethouder Jongerius komt binnen en wordt van harte welkom geheten.
De voorzitter informeert de wethouder dat Arjan Koerts de vragen van de CR Wmo heeft beantwoord
en de CR Wmo het een goede regeling vindt. De CR Wmo zal positief adviseren op de voorliggende
regeling.
De CR Wmo wil wel advies geven over 2016 en verder. Zo is de CR Wmo niet betrokken bij het
hernieuwde Armoedebeleid. Het Solgu is wel betrokken bij de Armoede Coalitie en houdt de vinger
aan de pols, volgens Roos Hoelen.
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De wethouder vindt dat de CR Wmo wel bij het hernieuwde armoedebeleid betrokken hoort te zijn.
Arjan Koerts pakt dit op. Actie
De CR Wmo zal in het advies meenemen dat dezelfde aanpak als de voorliggende Regeling ook zal
gelden voor 2016. De wethouder geeft de CR Wmo mee, dat nu wordt begonnen met de voorbereiding
van de Programmabegroting; goed om het advies voor 3 september 2015 toe te sturen, zodat het
meegenomen kan worden. Actie
De CR Wmo legt aan de wethouder voor, dat niet bekend is hoe de sociaal-economische situatie van
mensen is. Er zijn signalen dat met name de groep mensen onder modaal de nodige consequenties te
maken krijgt.
De wethouder antwoordt dat als gemeente niet aan inkomenspolitiek mag worden gedaan. Als G4 zal
wel bij de Minister worden neergelegd, dat hij zaken uitzoekt.
Onder dankzegging voor haar komst verlaat de wethouder de vergadering.
De CR Wmo bespreekt dat er op 9 juli 2015 een vergadering van de Commissie M&S is. En dat de CR
Wmo voor 3 september advies wil uitbrengen. De eerstkomende vergadering is 3 september 2015.
Afgesproken wordt dat de voorzitter voor vergadering op 9 juli de Commissie zal laten weten dat de
CR Wmo positief is over de voorliggende Regeling en voorstelt deze ook in 2016 voort te zetten. Dat
daarover nog een formeel advies komt.
Dat de redenen die het in 2015 nodig maken een dergelijke Regeling in te stellen naar de mening van
de CR Wmo nog hetzelfde zullen zijn in 2016 en daarom voorstelt de Regeling in 2016 te continueren.
Arjan Koerts zal laten weten wanneer 2016 wordt behandeld. Actie
Het Solgu participeert in de Armoede Coalitie. Wie van de leden wil daarin participeren namens de CR
Wmo? Actie
In verband met afspraken verlaat Wikke Kuller de vergadering.
3.

Rondvraag
Arjan Koerts brengt in dat er onduidelijkheid zou zijn over wat een lichte toets inhoudt op het recht bij
HbH. Hij biedt aan hierover een keer een toelichting te komen geven. De bewijslast dat wanneer je
meer HbH nodig hebt wordt strakker getoetst; ook dat zou hij verder kunnen toelichten.
De CR Wmo komt hier op terug. Actie

4.

Sluiting
Onder dankzegging voor ieders komst en inbreng sluit de voorzitter de vergadering om 11.40 uur.
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