
 

Versie 1 
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WMO CLIËNTENRAAD UTRECHT 
DATUM:  13 OKTOBER 2021     
LOCATIE:  KANTOOR SOLGU, CHURCHILLLAAN 11 UTRECHT 
 
 

1. Opening en mededelingen 
De vergadering wordt om 13:35 uur door de voorzitter geopend. Een aspirantlid, wordt 
welkom geheten. De agenda wordt vastgesteld. 
De voorzitter vertelt dat de vicevoorzitter per direct stopt. Ze stapt over naar de landelijke 
cliëntenraad Fokus wonen. De ondersteuner stuurt een bloemetje als dank. 
De ondersteuner vraagt of de Wmo CR aandacht moet besteden aan de 
raadsinformatiebijeenkomst ‘Toekomst van het aanbesteden’ op 5 november. De raad wil 
graag invloed op de kwaliteitseisen en wil punten op papier zetten.  
Naschrift: de RiB blijkt te zijn verzet naar 16 november. De ondersteuner stuurt de link door. 
Is er een lijst met afkortingen? Nee, de ondersteuner zal proberen iets voor te bereiden. 
 
2. Notulen vergadering 1 september 2021 
De notulen en actielijst worden vastgesteld. 
 
3. Kennismaking met vertegenwoordiger ROCOV    
ROCOV is een provinciale organisatie en heeft dus geen overleg met de gemeente Utrecht. 
Ze bereiden zich voor op het feit dat de Regiotaxi naar de gemeenten wordt overgeheveld. 
De vertegenwoordiger is het in grote lijnen eens met ons conceptadvies inclusieve mobiliteit. 
Het is niet zo dat de financiële middelen van de Regiotaxi naar het ov worden overgeheveld. 
De Regiotaxi heeft nu een Wmo-functie en een ov-functie, dat laatste valt onder de provincie. 
De provincie heeft de post ‘aanvullend vervoer’. Daaronder vallen ook flexprojecten (vervoer 
met kleine busjes), Buurtbus etc. Dat is een ander tarief dan wanneer het vervoer vanuit de 
Wmo wordt gefinancierd. Wat de gemeente Utrecht besteedt aan de Regiotaxi is, als het 
goed is, niet veranderd. De provincie wil meer geld besteden aan het toegankelijker maken 
van het ov. Maar het ROCOV wijst altijd op de ‘eerste en de laatste meter van het ov’; d.w.z. 
hoe kom je naar en van een opstapplaats?  
De vraag is of de voorzieningen van de Regiotaxi op peil blijven. Er is weinig zicht op evt. 
verschuivingen van het Wmo naar het ov-deel.  
De Wmo CR besluit om in het advies inclusieve mobiliteit de regel over het verschuiven van 
financiële middelen weg te laten. Ook komt erin dat de Regiotaxi pas afgeslankt kan worden 
als het ov meetbaar toegankelijker is geworden. De ondersteuner stuurt het advies na 
herziening naar alle leden.      
De raad wil vragen stellen over in hoeverre aanvullend vervoer gebruikers van de Regiotaxi 
zal weglokken, dat is volstrekt onduidelijk. De wethouder moet uitzoeken of meer 
toegankelijkheid van het ov en aanvullend vervoer idd leidt tot minder gebruik van de 
Regiotaxi. De wethouder geeft aan dat dit pas achteraf duidelijk wordt. 
COSBO en Solgu gaan vragen of de provincie de Regiotaxi blijft ondersteunen.  
 
4. Verslag gesprek met Wmo-loket   

Het was een goed gesprek. De ondersteuner ontvangt regelmatig signalen over de HbH en 
het pgb. Het enige dat we als raad kunnen doen, is deze signalen doorsturen naar de Wmo 
beleidsadviseurs en als er geen reactie komt, een ongevraagd advies schrijven. De raad 
bespreekt op 28 oktober met de wethouder hoe de gemeente omgaat met onze signalen. 
Daarnaast willen we duidelijk maken dat de Wmo CR geen eenheid wil worden met de 
andere organisaties binnen het MNU.  
De ondersteuner stuurt het verslag en de digitale Wmo brochure naar de Wmo 

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Utrecht/3bfa2870-bffd-4d06-ac3d-6788b575d14b#01939b5e-8764-458a-b181-eddd15c65218


 

beleidsadviseurs van de gemeente en herinnert hen aan hun actiepunten (actie; gedaan).     
 
5. Gesprek met wethouder Van Ooijen, 28 oktober 2021   
De ondersteuner voegt de punten Regiotaxi, van Wlz naar Wmo en Werkprocedure/hoe gaat 
de gemeente om met signalen van cliënten toe aan de agenda (gedaan, zie bijlage).  
Het gesprek is op het Stadskantoor. Men kan zich aanmelden bij de ondersteuner voor 26 
oktober. De ondersteuner zoekt het Convenant landelijke toegankelijkheid maatschappelijke 
opvang en beschermd wonen op (actie). 
De ondersteuner vraagt de wethouder of hij nog aanvullende punten voor de agenda heeft 
(actie; gedaan). 
 
6. Voorstel ongevraagd advies inclusieve mobiliteit  
Al behandeld. 
 
7. Evaluatie Wmo CR (rooster van aftreden) 
De ondersteuner zal de Vrijwilligerscentrale vragen een vacature voor een webmaster op de 
vrijwilligerssite te plaatsen. We willen ook een make-over van de website (actie).  
Aan het eind van het jaar doen we een vrijwilligersactiviteit waarbij we ook afscheid nemen 
van … (actie Jakko/Lex).  

Rondvraag en sluiting 
• De ondersteuner zet het rooster van aftreden in Dropbox.  
• Declaratieformulier MNU wordt rondgestuurd door de ondersteuner (actie; gedaan). In het 

MNU overleg is besloten dat iedereen in 2021 eenmalig bij het MNU een declaratie (voor 
een bedrag tussen de €40 en €60) mag indienen als tegemoetkoming in de algemene 
kosten die je maakt voor de Wmo CR. Dit komt niet ten laste van ons budget, maar van 
het overkoepelend MNU. Een factuur en een ingevuld en ondertekend declaratieformulier 
moeten worden meegestuurd. S.v.p. alles scannen (of een duidelijke foto maken) en naar 
de penningmeester mailen voor half december 2021. Lukt dit je niet, neem dan tijdig 
contact met de penningmeester op. 

• Op de website van het Solgu staan 4 activiteiten genoemd die vorige week (Week van de 
Toegankelijkheid) zijn georganiseerd.  

• De Armoedecoalitie gaat het Wmo-abonnementstarief voor dak- en thuislozen ter 
discussie stellen. 

• Tijdens de volgende vergadering komt er een afgevaardigde van de doven en 
slechthorenden. 

 
Sluiting vergadering om 15.40 uur.  
 

Volgende vergadering: woensdag 17 november van 13:30 tot 15:30 bij Solgu, 
Churchilllaan 11. 
 


