
 

Versie 1 
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WMO CLIËNTENRAAD UTRECHT 
DATUM:  17 NOVEMBER 2021     
LOCATIE:  KANTOOR SOLGU, CHURCHILLLAAN 11 UTRECHT 
 
 

1. Opening en mededelingen 
De vergadering wordt om 13:35 uur door de voorzitter geopend.  
 
2. Notulen vergadering 13 oktober 2021 

• Actielijst, punt 32: Rooster van aftreden en competentieprofielen moeten voor het einde 
van het jaar worden afgerond. De adviseur wil een afspraak plannen. Ondersteuner stuurt 
datumprikker rond (actie). 

• Punt 34: We hebben de aangepaste verordening ontvangen. De Wmo CR wil de 
onderstaande punten nogmaals onder de aandacht van de gemeenteraad brengen, 
voordat de laatste vergadering hierover plaatsvindt (25 november) (actie; gedaan): 

 * De klachtenregistratie moet onafhankelijk worden en het liefst door de gemeente worden 
gerund, zeker als de contracten langer gaan lopen. Herindicatie bij chronische ziekte 
vervangen door een telefoongesprek o.i.d., omdat dit belastend is voor veel mensen en 
onnodig 
* De formulering over de positie van de Wmo CR tegenover het MNU is ongelukkig. De 
Wmo CR is niet afhankelijk van het MNU.  

• Punt 36: ‘CWI’ vervangen door ‘Participatieraad’. We plannen een overleg tussen de 
voorzitters over vertegenwoordiging in elkaars raad (actie voorzitter).  

• Punt 40: De ondersteuner stuurt de laatste versie van het ongevraagd advies door naar 2 
leden (actie; gedaan). 

• Punt 41: een lid merkt op dat woningen voor mensen met een beperking (55+) nu worden 
weggegeven aan jongeren of asielzoekers. De adviseur zal dit bespreken met de 
Werkgroep Wonen van het MNU (actie adviseur).  

• Punt 42: verzoek aan alle leden om content (artikelen, nieuws) aan te leveren. We willen 
de website ook aantrekkelijker te maken. We vragen onze leverancier of hij er binnenkort 
naar wil kijken.  

 
De notulen en actielijst worden vastgesteld. 
 
3. Kennismaking met vertegenwoordiger doven 
Vervalt in verband met ziekte. 
 
4. Gesprek met wethouder Van Ooijen   

Het was een goed gesprek op het Stadskantoor.  
Pagina 2 van het verslag: de adviseur merkt op dat als de HbH door de gemeente wordt 
overgenomen, wordt deze dienst een ‘inbesteding’. Dan zijn aanbestedingen ervan niet 
nodig. Uit het rapport van KPMG blijkt dat je het zo mag regelen.  
In het verslag moet ‘Driekamerappartement’ worden vervangen door ‘vierkamerappartement’. 
De wethouder zei dat hij onze adviseur graag meeneemt in het overleg met de FNV. Dat 
blijkt op 24-11 te zijn (naschrift: verzet naar 30-11). De ondersteuner stuurt een reminder 
m.b.t. het ongevraagde advies over toegankelijkheid naar Maarten van 
Ooijen/contactpersoon gemeente (er zou binnen 2 weken antwoord komen). Hierbij zullen 
we aandringen op verspreiden van het advies richting de provincie. Ook de bovenstaande 
punten worden meegenomen (actie; gedaan). 
Er is een potje voor de Regiotaxi waarvan de bestemming onduidelijk is. Gaat dit geld naar 
de metro in de Merwedekanaalzone? In het ROCOV is de Regiotaxi besproken. In de 



 

enquête over het ‘plan van de toekomst’ die de provincie heeft rondgestuurd, staat 1 zin over 
de Regiotaxi. Ziet de provincie de Regiotaxi dan tóch als openbaar vervoer? Diverse Wmo 
CR-leden hebben hier een opmerking over gemaakt. De ondersteuner zoekt deze vraag op 
en stuurt hem door naar het bestuur (actie; niet gevonden). 
De enquête laat het lijken alsof men een keuze heeft m.b.t. de parkeermogelijkheden. Er 
wordt apart naar de Merwedekanaalzone gevraagd, waar je een parkeerplaats kunt kopen. 
De adviseur vindt de vragen sturend. Hij overlegt het met Solgu en het ROCOV (actie 
adviseur).  
Naar aanleiding van het gesprek met een PvdA gemeenteraadslid stuurt de Wmo CR alle 
klachten anoniem door naar haar en naar een D66 gemeenteraadslid (actie; gedaan).  
 
5. Aanbesteding hulpmiddelen   
Drie leden van de Wmo CR gaan 30-11 naar het dialoogoverleg met de gemeente. Ze 
houden ons op de hoogte.  
De ondersteuner heeft de voorbeeldbrief over de convenanten van de VNG aangepast en 
doorgestuurd naar de contactpersoon en Wmo beleidsadviseur gemeente.  
 
6. Financiën: budget 2022  
De Wmo CR wil € 2000 in de post ‘Incidenteel’ opnemen om dat te besteden aan de website. 
De ondersteuner vraagt de webbouwer of hij tijd heeft om te helpen met de website. 
Budget opleidingen: Een lid wil graag 2 cursussen doen, een ander heeft zich opgegeven 
voor een cursus. 
De € 300 voor ons eindejaarsuitje wordt opgehoogd. Het budget voor jongeren willen we in 
overleg met de financiële man van de gemeente doorschuiven naar volgend jaar, omdat we 
er door Corona dit jaar niet aan toegekomen zijn. Er is geen vrijwilligersvergoeding van € 
1800 voor Wmo CR-leden. De adviseur wil dit eind volgend jaar bespreken met de financiële 
man van de gemeente. We willen een kopje ‘Teambuilding’ toevoegen, waaronder trainingen 
en een uitje vallen. De budgethouder past dit aan (actie budgethouder; gedaan). 
De Wmo CR wil dat de ondersteuner 1 uur per week meer betaald krijgt. Dan wordt het totale 
budget € 19.000 per jaar. Dit voorstel wordt door de adviseur met de financiële man van de 
gemeente besproken (actie adviseur). Het is onduidelijk wat andere organisaties met hun 
budget doen.  
 
7. Functioneren Wmo CR 
Bijlage 4: de genoemde vergaderdata voor 2022 zijn akkoord. De budgethouder kan niet in 
januari, een ander lid waarschijnlijk niet in juni. Als er te weinig leden zijn, blazen we een 
vergadering af.  
Het teamuitje op 15 december kan waarschijnlijk niet in het restaurant waar de zoon van een 
cliëntenraadslid werkt i.v.m. de ruimte voor rolstoelen.  

Rondvraag en sluiting 
• … gaat weg. Ze heeft een baan gevonden als Beleidsadviseur Werk en Inkomen. 

Misschien is ze wel bij ons teamuitje. De Wmo CR feliciteert haar en wenst haar succes. 
• We hebben nieuwe leden nodig! De voorzitter vraagt alle leden of ze nog iemand weten. 

Iedereen is welkom, alleen moeten ze wel stukken willen lezen en willen meedenken.  
• Voortaan zet de ondersteuner in de notulen de volledige term erbij als ze de eerste keer 

een afkorting gebruikt. Ook is een afkortingenlijst welkom (actie).  

• De voorzitter vraagt aan de griffie of er alweer rondleidingen door het stadhuis worden 
gegeven (actie voorzitter). 

• Solgu heeft een folder over de toegankelijkheidssubsidie gemaakt. Deze subsidie is 
bedoeld voor de horeca (ondernemers). Het geld kan gebruikt worden voor drempels, 
maar ook voor het ‘hertalen’ (eenvoudiger maken) van informatie. Het verzoek is om deze 



 

folders zo breed mogelijk te verspreiden onder ondernemers die hier gebruik van zouden 
kunnen maken. De leden ontvangen de folder ook digitaal. De subsidie loopt tot eind 
volgend jaar. Solgu wil hier een structurele voorziening voor, dus is er meer 
naamsbekendheid voor nodig. Als een locatie is aangepast, wordt de openbare ruimte 
eromheen door de gemeente aangepast. Het staat ook steeds vermeld in de nieuwsbrief 
en op de website van het Solgu.   

• Hoe gaat het met …? Nog niet zo goed, zegt de voorzitter.  

• De ondersteuner stuurt voortaan per kwartaal een onkostendeclaratie. 

• Oproep van onze budgethouder: vergeet niet je kosten te declareren, met bon/factuur en 
het MNU declaratieformulier. 

 
Sluiting vergadering om 15.30 uur.  
 

Volgende vergadering: woensdag 15 december van 13:30 tot 15:30 bij Buurten Oost 
 


