
  
 

Aandachtspunten Wmo Cliëntenraad Utrecht en Solgu, april 2022 

 

 

 

Samen staan we sterker! 
 

Aandachtspunten (in willekeurige volgorde) voor de nieuwe gemeenteraad 

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

hulpmiddelen. Dat betekent ook een flexibeler pgb voor hulpmiddelen thuis. Er kan 

daarmee meer maatwerk geleverd worden. 

• Levering en reparatie hulpmiddelen: laat de cliënt in overleg met de gemeente bepalen 

wanneer een leverancier het laatste deel van de rekening betaald krijgt. Pas als de cliënt 

tevreden is over de levering/reparatie van een hulpmiddel, geeft de cliënt groen licht voor 

de restbetaling van de rekening. 

• Goede toegankelijkheid van locaties voor hulpverlening. 

• Voortzetting na september 2022 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). 

• De gemeente wil een groene stad. Houd daarbij rekening met mensen met een beperking. 

Zorg er bijvoorbeeld voor dat bij een evt. vermindering van het aantal parkeerplaatsen in 

de stad, het aantal mindervaliden parkeerplaatsen niet ook wordt verminderd. 

• Maak meer werk van de onafhankelijke cliëntondersteuning in Utrecht: 

o Maak bekend wat zij doen; 

o Breng het onder de aandacht bij de mensen die dit nodig hebben; 

o Geef de OCO een gidsende functie in het doolhof van zorg en welzijn. 

• Werk zoveel mogelijk vanuit één loket. Mensen moeten niet lastig gevallen worden met de 

financieringsstromen van diverse wetten waaronder hun vraag past. 

• Los de wachtlijst voor de hulp bij het huishouden op, bijv. door het vaker toekennen van 

een pgb of financiële compensatie indien er geen hulp gevonden wordt. We zijn er 

voorstander van dat de gemeente de hulpen in dienst neemt bij de volgende 

aanbesteding (inbesteding). 

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

ervaringsdeskundigen. 

 

Contact:  

Wmo Cliëntenraad Utrecht: info@wmoclientenraadutrecht.nl / 06 14041000  

Solgu: info@solgu.nl / 030 280 32 86 
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