
 

VRAGENLIJST UITVOERING WMO 2015 in de gemeente …………………………… 

1. Was uw gemeente op tijd gereed met de voorbereidingen voor de uitvoering van de Wmo?  ja/nee 

2. Weet de burger bij welk ‘loket’  men terecht kan voor aanvragen ?”     ja/nee 

3. Indiceert uw gemeente nog voor eenvoudige  huishoudelijke hulp 1 ?    ja/nee 

4. Is er een tegemoetkomingsregeling en ondersteuning voor alternatieven?    ja/nee 

5. Is er een extra regeling voor mensen met een minimuminkomen?     Ja/nee 

6. Het budget van de gemeente is dat het bedrag dat ze van de rijksoverheid ontving ?   ja/nee 

7. Heeft uw gemeente uit eigen middelen het Wmo-budget opgehoogd ?    ja/nee 

8. Werden alle huidige cliënten benaderd voor een ‘keukentafelgesprek ‘?    ja/nee 

9. Heeft dat gesprek in alle gevallen al plaatsgehad ?      ja/nee 

10. Komt het ook voor dat cliënten telefonisch worden benaderd ?     ja/nee 

11. Of dat cliënten met meerderen tezamen bijeengeroepen worden ?     ja/nee 

12. Gebeurt het dat cliënten via de telefoon  vernemen dat het toegewezen aantal uren wordt verminderd ? ja/nee 

13. Worden in uw gemeente de keukentafelgesprekken correct uitgevoerd (inclusief verslag)?  ja/nee 

14. Zijn u gevallen bekend , waarbij het aantal toegewezen uren (aanzienlijk) werden teruggebracht ? ja/nee 

15. Wilt/kunt u die nader toelichten  ? 

 

16. Werkt uw gemeente v.w.b. het contracteren van zorgaanbieders samen met andere gemeenten ? ja/nee 

17. Zo ja, heeft uw Raad daarbij nog invloed kunnen uitoefenen ?     ja/nee 

18. Gelden bij het contracteren ook kwaliteitseisen ?      ja/nee 

19. Heeft de gemeente een klachten-/bezwaren procedure ?      ja/nee 

20. Is deze algemeen bekend ?         ja/nee 

21. Hoeveel klachten/bezwaren zijn tot op heden ingediend ?      …….. 

22. Zijn er nog zaken die voor de andere gemeenten van belang zijn om te weten ?  Ja en wel: 

NB.Vermeld eventuele opmerkingen onder verwijzing naar het nummer van de betreffende vraag 

 

zenden aan Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid uiterlijk 15 maart 2015. 

t.a.v. J.M.  Brouwer   

Voorzitter Gewestelijke adviesgroep Ouderbeleid Utrecht 
Oude Kweek 22 

3962 HP Wijk bij Duurstede 

0343-571982 
j.m.brouwer@hetnet.nl  

NB Met Odwin van Dijk (2
e
 kamer) is afgesproken dat de uitkomsten aan hem zullen worden voorgelegd. 


