Versie 1
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WMO CLIËNTENRAAD UTRECHT
DATUM:
15 DECEMBER 2021
LOCATIE:
BUREN OOST

1. Opening en mededelingen
De vergadering wordt om 14:35 uur door de voorzitter geopend.
Notulen vergadering 17 november 2021
• Blz 2, punt 6: is het extra budget dat we hebben aangevraagd al goedgekeurd? De
penningmeester heeft nog niks gehoord en gaat er dus vanuit dat het akkoord is.
• Blz 2, Regiotaxi: in principe blijft de Regiotaxi bestaan (in ieder geval tot 2024), maar de
provincie wil niet langer meefinancieren. De provincie lijkt wel gebruik te willen maken van
de Regiotaxi. ROCOV heeft als punt op de agenda toegevoegd dat als de provincie er
gebruik van maakt, ze ook financieel moeten bijdragen. De Regiotaxi kan pas worden
afgeschaft als de aanpassingen in het ov leiden tot een verminderde vraag ernaar. De
Cosbo-vertegenwoordiger kijkt in de notulen van ROCOV of ons advies m.b.t. inclusieve
mobiliteit is doorgestuurd naar de provincie.
Actielijst
Punt 15 mag eraf. De actielijst van vorig jaar is per abuis doorgestuurd.
De notulen worden vastgesteld.
2. Reactie gemeente Utrecht op ongevraagd advies
De cliëntenraad wil een antwoord sturen naar de contactpersoon over waarom ze ons advies
niet naar de provincie stuurt. De leden worden verzocht de bijlage met het antwoord van de
contactpersoon door te nemen en op- en aanmerkingen naar de ondersteuner te sturen
(actie).
3. Nieuwe leden Wmo CR
Hoe werven we leden met een psychische kwetsbaarheid? De voorzitter noemt Enik. De
ondersteuner neemt contact op met Jurre Schieveen van De Wilg of hij nog iemand weet die
geschikt is voor de cliëntenraad. De ondersteuner vraagt de buurtteams of zij iemand weten.
De voorzitter neemt contact op met 3.0 (actie).
We hopen op extra aandacht door een artikel in DUIC begin komend jaar. De ondersteuner
zal … vragen iets te schrijven over de Wmo Cliëntenraad toen en nu (actie)
Het Cosbo is bezig met een opvolger. Cosbo wil zelf een agendalid aanstellen maar dat vindt
de Wmo CR geen goed idee.
… gaat ook weg bij het ROCOV. Hij zal … vragen of hij iets voelt voor lidmaatschap van
Cosbo (en daarnaast de Wmo CR).
4. Afscheid …
De voorzitter bedankt het scheidend lid voor haar jarenlange lidmaatschap en haar inzet voor
de cliëntenraad. Ze wil agendalid bij de raad blijven. Ze ontvangt een VVV-bon en een
kerststukje.
5. Rondvraag en sluiting
Een lid heeft een stapel Wmo CR-brochures meegegeven aan haar verpleegkundige en aan
iemand van de Bouwsteiger.
Een aspirantlid heeft per mail gevraagd of hij door de voorzitter en de ondersteuner
‘ingewerkt’ kan worden. Dat doen we in februari, want hij moet in januari geopereerd worden.

Daarna wil hij kijken of lidmaatschap iets voor hem is en of hij een relevante cursus kan
volgen.
De ondersteuner vraagt aan de penningmeester of het budget voor opleidingen naar volgend
jaar kan worden overgeheveld. Dat kan niet, we kunnen t.z.t. wel extra budget aanvragen als
dat nodig is.
Adviseur: de werkgroep wonen gaat ook adviezen schrijven. Hij houdt ons op de hoogte.
De voorzitter heeft een gesprek bij de Wilg gehad samen met Solgu over toegankelijkheid.
Dagbesteding valt onder de Wmo, daarom wil de voorzitter komend jaar meer aandacht
besteden aan de toegankelijkheid van de diverse panden. Hij bedankt iedereen voor het
afgelopen jaar en wenst iedereen fijne feestdagen.
Sluiting vergadering om 15.30 uur.

Volgende vergadering: woensdag 19 januari 2022 van 13:30 tot 15:30 bij Solgu

