
 

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WMO CLIËNTENRAAD UTRECHT 
DATUM:  20 JANUARI 2021     
LOCATIE:  ONLINE VIA MS TEAMS 
 
 

 
1. Opening 
De vergadering wordt om 13:35 uur door de nieuwe voorzitter geopend. De agenda wordt 
vastgesteld.  
 
2. Notulen vergadering 16 december 2020 
- Pagina 1, actielijst punt 22: het is onbekend wanneer de visie op het verkeer in de raad 

besproken wordt. De Wmo CR laat dit voor wat het is omdat we komende maand willen 
beslissen over onze focuspunten. 

- Pagina 1, actielijst punt 20: Lex zit in de werkgroep Wonen, dit kwam vanuit het MNU-
overleg. Hij vraagt zich af of dit zinvol is. De Wmo CR beslist komende maand over haar 
focuspunten, dan wordt hierover ook een besluit genomen (actie).  

- Dropbox: het is de voorzitter nog niet gelukt hier uitleg over te geven, komt in februari 
(actie).  

- Pag. 2, punt 3 (Mededelingen) laatste punt: sommige hulpmiddelen zijn afbetaald en gaan 
vaker iets mankeren. Het hulpmiddel moet gerepareerd worden door de firma waar het 
vandaan komt. Hebben mensen met een afbetaald hulpmiddel automatisch recht op een 
nieuwe? (Naschrift: als een via het Wmo-loket verstrekt hulpmiddel versleten en aan 
vervanging toe is, kun je zelf contact opnemen met de dealer die het hulpmiddel geleverd 
heeft om het te laten afkeuren. Bij problemen/onenigheden kun je contact opnemen met 
het Wmo-loket). 

 
Actielijst 
Punt 18: deze statistieken zijn niet beschikbaar. 
Punt 22: de ondersteuner heeft het jaarverslag nog niet af (actie). Het moet eind januari 
ingeleverd worden bij Stichting PK. Het jaarplan 2021 is vorig jaar geschreven. De 
ondersteuner stuurt het nogmaals rond (actie; gedaan). 
Punt 32: het huishoudelijk reglement incl. functieprofielen wordt voor de volgende 
vergadering (17-2) rondgestuurd. Het is gebaseerd op de wet van 2015. 
Punt 33: Solgu wil dit tijdens een volgende bijeenkomst van de gemeente doen.  
Punt 34: deze wetten kunnen niet in elkaar geschoven worden. Is er een 
samenwerkingsvorm te vinden die de problematiek van deze wetten tegelijk op zich kan 
nemen? Ondersteuner stuurt Fuat een herinnering (actie; gedaan). 
 
Aandachtspuntenlijst 
Punt 1: datum van laatste overleg erin zetten (actie; gedaan).  
Punt 03/05 zou door een werkgroep opgepakt moeten worden. Kan van de lijst af. 
Punt 4: wanneer gaat de aanbesteding voor hulpmiddelenleveranciers lopen? Ondersteuner 
vraagt het aan Arjan (actie; gedaan). 
Punt 6: dit loopt redelijk goed. De gemeente beperkt het aantal toegestane ritten niet, dat is 
wel zo bij de gemeente Heuvelrug. Dit blijft een aandachtspunt. 
Punt 9: er is contact geweest met het Cliëntenplatform Werk en Inkomen, zie verslag. 
Punt 13: hoe zit het met de koppeling tussen onze website en onze Facebook-account? 
Dennis gaat dat na, dit komt aan de orde als hij uitleg geeft over Dropbox (actie). 
Punt 14: nota Volksgezondheid kan eraf. 
Punt 26: we willen een jaarlijkse evaluatie van de hele raad en van ieder lid.  
Punt 28: Lex heeft zich nog niet in kunnen lezen, dit blijft op de lijst staan. Lex kan via de 
voorzitter contact opnemen met een gemeenteambtenaar op het gebied van de Wmo (actie). 



 

Punt 29: Annelies heeft U Centraal gemaild hierover, nog geen reactie.  
 
Notulen, actielijst en aandachtspuntenlijst worden vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
De ondersteuner heeft de feedback van de Wmo CR naast de laatste versie van de brochure 
‘Veilig en zelfstandig wonen in uw eigen huis’ van U Centraal gelegd. Helaas is er weinig 
gedaan met onze algemene opmerkingen, de tekstuele en inhoudelijke opmerkingen zijn 
grotendeels overgenomen. De brochure kan verwarrend zijn, ook omdat onduidelijk is van 
wie hij afkomstig is.  
Annelies en Els (Cosbo) hebben contact gehad met Trix van Leeuwen (U Centraal). Er zou 
een centraal aanspreekpunt voor mensen met vragen over zorg, hulp, Wmo, etc. moeten 
zijn. Van daaruit zouden de OCO’s en mensen van U Centraal iedereen kunnen begeleiden 
naar de juiste zorg.  
Voordat de Wmo CR dit bij de gemeente/wethouder aankaart, wil Annelies eerst contact met 
Irene Witjes (directeur U Centraal) om een gesprek te voeren over de centrale rol die U 
Centraal zou moeten spelen (actie). Jenny biedt Annelies ondersteuning aan omdat zij 
kennis over het zorgkantoor heeft.  
 
4. Evaluatie overleg Arjan Koerts (6-1), Cliëntenplatform Werk en Inkomen (7-1) en 

 wethouder Maarten van Ooijen (14-1)    
Verslag 6-1 – het gesprek met Arjan Koerts was vruchtbaar. Klachtenafhandeling blijft een 
heikel punt. Ook de financiën van de gemeente zijn besproken. De eigen bijdrage voor HbH 
heeft een aanzuigende werking, dit is lastig. Spreekt Arjan zichzelf tegen? Ondersteuner 
checkt hoe het met Arjans toezeggingen staat, ook m.b.t. de kortere reactietijd (zie onder 
Nieuwe punten) (actie; gedaan). Een aandachtspunt blijft ook het instellen door de 
gemeente van een inkomensgrens als de kosten voor de Wmo/HbH te hoog worden.  
  
Verslag 7-1 – het was een prettig kennismakingsgesprek. De grote verschillen tussen beide 
adviesraden vallen op: het Cliëntenplatform Werk en Inkomen (CWI) is geen onderdeel van 
het MNU, de directeur heeft regionaal overleg (het is geen regionale raad) en de raad is 
geïnstalleerd door de wethouder.  
De Wmo CR wil graag afspreken met gemeenteraadsleden die zich bezighouden met de 
Wmo. Ook om de aanzuigende werking van de eigen bijdrage voor de HbH en de 
communicatie over de Wmo CR vanuit de gemeente te bespreken. Dennis heeft de 
ondersteuner een lijst met namen van raadsleden gestuurd. Een aantal wordt binnenkort 
benaderd voor een gesprek in maart (actie).  
Het voorstel om via het ‘linking pin’ model in elkaars raad te gaan zitten vergt nadere 
aandacht en moet ook opgenomen worden in het huishoudelijk reglement (actie).    
 
Verslag 14-1: de Wmo CR vindt het een goed teken dat de wethouder 1 x per half jaar een 
gesprek wil. Dan kunnen we laten zien waar we mee bezig zijn/voor staan.  
Helaas doet de gemeente moeilijk over het verspreiden van onze folder. Omdat ons 
bestaansrecht het leveren van signalen is, hebben we de hulp van de gemeente wel nodig. 
De gemeente kan een zichtbare link op haar website aanbrengen, onze folder digitaal 
verspreiden etc. De ondersteuner checkt of we voor de volgende vergadering antwoord 
krijgen op de openstaande punten; vooral punten 2 en 3 zijn belangrijk (actie; gedaan).   
De positionering van de Wmo CR zal op korte termijn duidelijk worden, vervolgens kunnen 
we met verschillende gemeenteraadsleden praten.  
De Wmo CR spreekt af dat alle communicatie van de leden naar buiten via de voorzitter 
loopt, met een kopie naar de ondersteuner. 
De verslagen worden goedgekeurd. 
 



 

5. Organisatie/positionering Wmo CR  
Het huishoudelijk reglement en de functieprofielen moeten uiterlijk 2 weken voor de volgende 
vergadering (17-2) rondgestuurd worden (actie; gedaan). Er komt een rooster van aftreden 
(actie). Wat doen we met leden met een adviserende rol? En agendaleden? Alle leden wordt 
gevraagd alles goed door te lezen en suggesties in de volgende vergadering naar voren te 
brengen. Er komen leden met stemrecht en leden zonder. Sommige organisaties zijn 
permanent lid van de Wmo CR, maar degene die die organisatie vertegenwoordigt, wisselt. 
Er moet een competentieprofiel komen waar de leden aan voldoen (actie; gedaan). Leden 
kunnen zelf inbrengen wat ze verwachten van de raad. 
 
6. Rondvraag en sluiting 
Dennis wordt namens een aantal leden bedankt voor zijn voorzitterschap. 
- deze vergadering is erg lang, evt. een pauze inlassen? De ondersteuner zegt dat online 
vergaderen veel vermoeiender is, 2 uur ‘live’ was meestal geen probleem. Als het online 
blijft, gaan we inderdaad een pauze inlassen.  
Jenny gaat nadenken hoe zij in de raad kan functioneren/wat ze kan betekenen (actie). 
- vorig jaar hebben we afgesproken de directeur van het Cosbo uit te nodigen. Ondersteuner 
stuurt een uitnodiging voor een reguliere vergadering (actie; gedaan).  
- er wordt gebouwd bij het Merwedekanaal. De elektrische oplaadpunten worden vaak 
gecombineerd met invalideplaatsen, dat zijn er dan te weinig en ze zijn te smal. Hier moet de 
Wmo CR op letten. 
- De Wmo CR moet haar standpunten m.b.t. de verschillende partijen bepalen met het oog 
op de gemeenteraadverkiezingen (actie).  
- de gemeenten krijgen te weinig geld voor de Wmo. Hoe moeten we dit aanvechten? De 
voorzitter vindt dat de Wmo CR de gemeenteraadsbijeenkomsten in de gaten moet houden 
en moet inspreken waar nodig (actie).  
- wil de ondersteuner een afspraak maken met Kees van Engelenhoven over de toekomstige 
begroting 2022 van de Wmo CR (actie)? We moeten even wachten tot de Stichting PK de 
jaarrekening 2020 in concept af heeft.  
- Lex is inmiddels 3 maanden aspirantlid. Als hij wil, is hij nu officieel lid van onze raad. Lex 
wordt welkom geheten. Fijn om je erbij te hebben! 
 
 
Sluiting vergadering om 15.25 uur.  


