Versie 1
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WMO CLIËNTENRAAD UTRECHT
DATUM:
17 FEBRUARI 2021
LOCATIE:
ONLINE VIA MS TEAMS

1. Opening
De vergadering wordt om 13:35 uur door de voorzitter geopend. De agenda wordt
vastgesteld.
2. Notulen vergadering 20 januari 2021
Pag 2: De Dropbox uitleg is klaar en wordt deze maand door de voorzitter verstuurd (actie).
Punt 4, verslag 6-1: aanzuigende werking HbH – de gemeente wil dat de eigen bijdrage HbH
weer inkomensafhankelijk wordt; het kost teveel. Waarschijnlijk verandert er pas iets als er
een nieuwe regering is.
Wat vindt de Wmo CR ervan? Men wil niet terug naar het oude systeem, maar wil ook geen
politieke uitspraak doen. De Wmo CR moet letten op wat een regering doet en wat de
gevolgen zijn voor Wmo-gebruikers. De leden vinden het prima als een regering kijkt of
mensen meer kunnen betalen voor HbH, maar stapeling van zorgkosten moet worden
voorkomen.
Onder Rondvraag: ‘de ondersteuner maakt een afspraak met Kees van Engelenhoven over
de toekomstige begroting 2022 van de Wmo CR’: we moesten wachten tot de Stichting PK
de jaarrekening 2020 in concept af had. Inmiddels kan de afspraak gemaakt worden (actie;
gedaan).
Punt ‘er wordt gebouwd bij het Merwedekanaal’: dit moet nog gebeuren.
De uitlatingen van stadsplanoloog Pelzer bij rtv Utrecht: de Wmo CR heeft hierover een mail
gestuurd naar Cosbo en Solgu. Reactie Cosbo: ‘Los van de algemene
verantwoordelijkheden van de gemeente Utrecht, gaat het uiteindelijk om aantallen. Welk
gedeelte van de nieuw te bouwen woningen is voor mensen met een beperking, ouderen en
Wmo-gerechtigden? Daarvoor zijn de uiteindelijke plannen bepalend. In de kopgroep wonen
wordt dat besproken’. Wat is het verschil tussen de werkgroep wonen en de kopgroep
wonen? De werkgroep wonen is onderdeel van het MNU. Deze stuurt een afvaardiging naar
de kopgroep wonen. Daarin zitten de gemeente, belangenorganisaties, woningcorporaties,
projectontwikkelaars, etc. Via de werkgroep wonen horen we de ontwikkelingen binnen deze
werk- en kopgroep wonen. De Wmo CR maakt zich zorgen over de ‘starre’ inrichting van de
wijk Merwedekanaal en brengt dit in de werkgroep in (actie).
Reactie Solgu: ‘Wij hebben in de werkgroep wonen gedaan wat wij konden. We hebben een
toetsingskader opgesteld namens de belangenorganisaties (zie bijlage) en deze aan de
wethouder overhandigd. We hebben moties hertaald in het document 'Woningen voor
iedereen'. Dit document is overgenomen in het uitvoeringsprogramma van het college
‘Utrecht voor iedereen toegankelijk’. Voortdurend wordt aandacht gevraagd voor sociale
huurwoningen, woningen voor ouderen, bijzondere woonvormen enz in het plan
Merwedekanaalzone. Het gemeentelijk beleid heeft zijn grenzen. Veel is al bepaald door
bestaande wetgeving, door het kapitaal (projectontwikkelaars) en woningbouwcorporaties.
De gemeente zou wel nog meer kunnen doen aan wervende acties en bijeenkomsten om het
kapitaal over de brug te laten komen’.
Actielijst
Punt 31: Wanneer begint het aanbestedingstraject voor hulpmiddelenleveranciers? Eerst in
maart en april de dialoogsessies.
Punt 35: dit gesprek is geweest, de leden hebben het verslag van Solgu ontvangen. Naar
agenda maart.

Aandachtspuntenlijst
Punt 6: Regiotaxi – er was een raadsinformatiebijeenkomst op 16-2. Na 2023 geeft de
provincie geen geld meer uit aan de Regiotaxi, het wordt de verantwoordelijkheid van de
gemeente. De gemeente wil de rest van het ov toegankelijker maken en daar geld dat voor
de Regiotaxi is bedoeld voor gebruiken. De gemeente denkt dat er minder gebruik wordt
gemaakt van de Regiotaxi bij toegankelijker ov. Daar zijn geen aanwijzingen voor. De Wmo
CR moet hier bovenop zitten. De Regiotaxi afschaffen kan volgens ons niet, er zullen altijd
mensen zijn die geen gebruik kunnen maken van het ov. Solgu heeft commentaar gegeven
op het mobiliteitsplan. Annelies overlegt hier nog over met haar collega Job en neemt onze
mening mee. Ze houdt ons op de hoogte en stuurt ons indien mogelijk het mobiliteitsplan.
Notulen, actielijst en aandachtspuntenlijst worden vastgesteld.
3. Mededelingen
- 4-2 Overleg met Cosbo-directeur Beer Boneschansker: Cosbo besteedt aandacht aan
woongelegenheid voor ouderen, ook allochtonen, met en zonder zorg. Cosbo en Wmo CR
willen informatie delen en veel aandacht van politiek en publiek trekken. We willen de
politieke programma’s beïnvloeden. We hebben afgesproken dat we een link naar elkaars
website installeren als die van Cosbo klaar is en dat we via Aad contact houden.
- Er wordt een kleine werkgroep opgezet. Deze zal een standpunt voor het MNU formuleren
namens de Wmo CR over wat wij willen zien in de programma’s van de diverse politieke
partijen bij de gemeenteraadverkiezingen.
- Voorzitter bereidt een ongevraagd advies voor over maatwerk/pgb op het gebied van
kleine hulpmiddelen voor thuis. Als mensen nog een casus weten, geef deze door aan de
ondersteuner. Eind februari concepttekst af (actie; gedaan).
- Uitnodiging tussentijds monitoringsgesprek belangenorganisaties en cliëntenraad van Ien
van der Waal (verantwoordelijk voor implementatie VN verdrag handicap in Utrecht):
onduidelijk wat het belang van deze vergadering is voor ons, ook omdat het om onderwijs
gaat. Lex wil graag deelnemen. Ondersteuner meldt hem aan (actie; gedaan).
4. Concept huishoudelijk reglement
- Pag 1: ‘het artikel is gebaseerd op artikel 84 Gemeentewet’ kan eruit.
- De …. kwetsbare omstandigheden… : hierboven ‘Missie en visie’ zetten.
- ‘Zodat alle inwoners op basis van zelfredzaamheid optimaal kunnen participeren in de
samenleving’: ‘op basis van zelfredzaamheid’ kan eruit.
- Agendaleden mogen wel adviezen geven, maar niet stemmen. In principe ben je lid voor 4
jaar, maar voor netwerkgroepen loopt het lidmaatschap door, de mensen rouleren.
- We willen graag leden uit verschillende doelgroepen, zoals doven, blinden, verstandelijk
beperkten. En ook leden van verschillende leeftijden. Annelies maakt een lijstje met
doelgroepen en stuurt dit naar de ondersteuner (actie; gedaan). Vacatures voor leden
worden geplaatst op onze website, bij de vrijwilligerscentrale, etc.
- Artikel 3c: dit slaat op het aantal aanwezige leden. Als er een advies wordt gegeven aan
de gemeente moet ten minste 30 procent van de leden aanwezig zijn.
- Artikel 4: toevoegen dat 30 procent van de leden aanwezig moet zijn.
- Artikel 6: hoe gaan we de evaluatie aanpakken? Voorzitter: eerst individueel, dan als
groep. We moeten een format ontwikkelen.
- Verzoek aan alle leden: stuur je wijzigingen binnen 2 weken naar de ondersteuner. Die
stuurt een nieuwe versie naar de leden, met paginanummering en datum. De wijzigingen
in de tekst worden met rood aangegeven, de oorspronkelijke tekst doorgestreept (actie;
gedaan).
5. Positionering Wmo CR
Niet behandeld.

6. Rondvraag en sluiting
Voorzitter: alle raadsleden wordt gevraagd of ze nadenken over hun rol in de raad, ook met
het oog op wat er in het huishoudelijk reglement vermeld staat (actie).
Ondersteuner: de afspraken met raadsleden die Wmo in hun pakket hebben worden
gemaakt na de maartvergadering.
Sluiting vergadering om 15.40 uur.

