Agenda WMO-Clientenraad Utrecht
Datum woensdag 18 januari 2017 15.00 / 16.30 uur.
Locatie Churchilllaan etage 16.

Agenda
`agenda WMO-CR 18 jan 2017`.
Opening overleg
Evt aanvullende agenda punten toevoegen aan de agenda..
Verslag van vorig overleg.
Bij vorig overleg is geen verslag gemaakt en kan doorom ook niet besproken worden. In
overleg is afgesproken dan Fenny de Graaf weer regulier bij ons overleg aanwezig is en voor
de verslaglegging zal zorgen.
Eigen Bijdrage(n) bij Wmo-voorzieningen.
In juli 2016 heeft de WMO/CR een notitie geschreven over de eigen bijdrage WMO. Hier is
inmiddels een reactie van de gemeente op ontvangen.
Volgens de gemente Utrecht zijn de aanbevelingen verwerkt in het verbeterplan.
In februari 2017 zal de WMO/CR een overleg hebben met de wethouder en de betrokken
ambtenaren. Bij dit overleg zal de notitie en de manier waarop de gemeente de aanbevelingen
oppakt ter sprake komen.
Bij dit agendapunt van de WMO/CR gaat het om de input voor dit overleg over dit
onderwerp..
Documenten:
Het oorspronkelijke document van de WMO/CR van juli 2016
`Eigen bijdrage in de WMO 10 juli 2016`.
Reactie van de gemeente op het schrijven van de WMO/CR.
` 161124-BRF-Gemeente-Utrecht-reactie-verbeterplan-HbH `
Verbeterplan WMO.
161104-Commisiebrief-verbetering-dienstverlening-HbH-en-andere-Wmo-voorzieninge161104-verbeterplan-dienstverlening-HbH-en-andere-Wmo-voorzieningeBijlage-2-Track-en-trace-versie-beleidsregels-Wmo-2016
Ervaringsdeskundigheid.
Op 30 juni 2016 is door de Utrechtse gemeenteraad de motie "Ook toegankelijke zorg maken we
samen" aangenomen. In deze motie verzoekt de Raad het College onder meer:
"in overleg met de initiatiefnemers en andere relevante partners in onze stad een verbeterplan op te
stellen met betrekking tot de verstrekking van Wmo-voorzieningen en hierin op te nemen:
De wijze waarop ervaringsdeskundigen ingezet worden bij het verstrekken van hulpmiddelen."

In overleg met Zorgverslimmer uit leidscherijn wordt gewerkt aan een plan om
ervaringsdeskundigheid anders in te zetten. Het eerste concept van dit plan wordt meegezonden.
Bij dit agendapunt graag reactie op dit concept.
Document:
Eerste concept.
` Ervaringsdeskundigen`.
Folder WMO HbH.
Bij ons vorig overleg hebben we tijdens de “leestafel” de WMO folder HbH besproken.
Inmiddels is er een tweede versie gemaakt.
Tijdens ons overleg zal Sofie Berns de keuzes toelichten die wij gemaakt hebben m.b.t.
de verwerking van de opmerkingen van zowel, cliënten als aanbieders en de buurtteams.
In de bijlage tref je de nieuwe versies van de folders aan.
(Sofie zal om 16.00 uur bij ons overleg aanschuiven)
Documenten:

“Folder HBH_SB “.
“Folder WMO_SB
Rondvraag
Zijn er nog onderwerpen die bij het volgend overleg op de agenda moeten komen.
Sluiting overleg uiterlijk 16.30 uur.

