
 
 

Aandachtspunten Wmo Cliëntenraad Utrecht, april 2021 

 

 

Samen staan we sterker! 

Aandachtspunten van de Wmo Cliëntenraad Utrecht voor uw partijprogramma 

U bent natuurlijk druk bezig met het schrijven van uw verkiezingsprogramma voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van komend jaar. Om u een klein beetje te helpen heeft de 

Wmo Cliëntenraad een paar punten opgesteld die voor onze achterban, uw kiezers, van 

belang zijn. We hopen deze punten terug te zien in uw programma. Alvast bedankt voor uw 

aandacht!  

• Het (integraal) pgb is als volwaardig alternatief van zorg in natura en aanschaf van 

hulpmiddelen beschikbaar. Dat betekent ook een flexibeler pgb voor hulpmiddelen thuis. 

Dus meer maatwerk leveren. 

• Meer regie door de gemeente op levering en reparatie hulpmiddelen (zie ook 

www.wmoclientenraadutrecht.nl/adviezen). 

• Geen verschraling van Wmo-budgetten (Hulp bij het Huishouden, Jeugdzorg, etc.). 

• Meer woningen bouwen die betaalbaar en toegankelijk zijn voor mensen met een 

beperking en (migranten)ouderen. Dit mag niet ten koste gaan van anderen die een 

woning zoeken. Daarom moet de gemeente op korte termijn veel meer woningen 

bouwen dan men nu van plan is. 

• Meer diversiteit op de werkvloer: mensen met een beperking vaker opleiden tot 

ervaringsdeskundigen. 

• Goede toegankelijkheid van locaties voor hulpverlening. 

• Open eindfinanciering (d.w.z. de overheid moet meer geld vrijmaken voor gemeenten 

om Wmo-beleid uit te kunnen voeren).  

• Voortzetting van de subsidie voor het toegankelijker maken van bedrijf, organisatie of 

eenmanszaak. Hierdoor kunnen inwoners met een beperking zonder hindernis aan 

activiteiten meedoen of gebruik maken van voorzieningen (voor meer informatie, klik 

hier). 

 

Over de Wmo Cliëntenraad Utrecht 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt ondersteuning (bijv. thuiszorg, 

vervoer) aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking of 

chronische ziekte. Zo kunnen zij zo goed mogelijk meedoen aan de samenleving. De 

gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De Wmo Cliëntenraad Utrecht 

is de onafhankelijke spreekbuis van Wmo-cliënten en gaat met de gemeente in gesprek. 

Onze raad bestaat uit Utrechters die als professional of gebruiker met de Wmo te maken 

hebben. Wij zoeken contact met Wmo-cliënten, belangengroepen en instanties om informatie 

te verzamelen. Op basis daarvan geven wij de gemeente adviezen om het Wmo-beleid 

verder te verbeteren.  

Contact: info@wmoclientenraadutrecht.nl; www.wmoclientenraadutrecht.nl 

https://pki.utrecht.nl/Loket/product/1baaf0d10f5a241b54fefb981df680e8
mailto:info@wmoclientenraadutrecht.nl

