
Reactie Uitvoeringsplan tweede fase Meedoen naar vermogen, 9 september 2014.
Bewonersplatform Overvecht/ Wijkraad Overvecht

In januari hebben we gereageerd op het eerste uitvoeringsplan: we hadden toen veel vragen en 
opmerkingen, daarom is die reactie bijgevoegd.
We hoopten dat er nu concrete voorstellen zouden liggen die duidelijkheid verschaffen aan de 
burgers in onze stad. Helaas is dat niet het geval. Veel woorden, veel goede voornemens, geen 
concrete zaken die voor iedereen duidelijk maken hoe het nu echt gaat in 2015.
In 2015 ligt het accent op de Buurtteams, in Overvecht is daar al twee jaar ervaring mee op 
gedaan en dat ging niet zonder problemen. Na een jaar wisten zelfs de goed ingevoerde 
mensen niet waar de buurtteams zaten, wat ze deden. Onze angst is dat met een nieuwe 
aanbieder, bij een groter aantal teams dat probleem blijft. Mensen die nu hulp krijgen van een 
buurtteam, krijgen met andere hulpverleners te maken en met “ervaringsvrijwilligers”, een 
nieuwe term, die niet echt ingevuld  wordt: hoe worden die mensen geworven, geselecteerd? 
Blijft er dan nog iets over van het uitgangspunt één hulpverlener, één dossier? Volgens ons 
slaat hier de bureaucratie toe. Maar het belangrijkste: hoe worden de huidige cliënten over 
deze veranderingen geïnformeerd? En hoe is de verdeling Buurtteams- U-Centraal? In de 
Overvechtse pilot is meerdere keren gebleken dat mensen bij de verkeerde deur aanklopten.
Nergens staat ook maar een raming van het aantal te verwachten cliënten voor al deze 
buurtteams, bovendien zal dat per wijk verschillen, maar je moet toch weten hoe de 
samenstelling van zo’n team effectief kan zijn? 
Er wordt nergens meer gesproken over de koppeling van Buurtteams aan postcode, is dat 
veranderd? Hoe gaat de voorlichting?
Er is een hoofdstukje ouderen, verheugend! Maar met een beleidswijziging: ouderen worden 
pas geteld vanaf 75 jaar, zo haal je het percentage ouderen in Utrecht omlaag. Veel ouderen 
maken gebruik van huishoudelijke hulp via de WMO. Het aantal uren gaat omlaag, zijn de 
mensen daarover al geïnformeerd? En daar ook nog bij het financiële aspect: in de 
commissiebrief van 11 juli staat dat er € 12.637.000 beschikbaar is voor de huishoudelijke 
hulp, maar VWS stelt bijna € 16.000.000 beschikbaar. Waar blijven die € 3.000.000?
Ook nog even verder over het geld: op pag. 17 staat: we doen dit met de middelen die we 
hebben. Laat de Raad zich buiten spel zetten?
Het initiatievenfonds dat genoemd wordt in Spoor 1 wordt nergens uitgewerkt.  
De huisbezoeken voor 80-jarigen (een motie in de oude Raad aangenomen), zijn nog niet 
gestart. Ook hier moeten de buurtteams bijspringen met vrijwilligers. Welke 80-jarige doet de 
deur open voor een onbekende, of erger nog: een bekende van gezicht uit de buurt?
Voor de wijkverpleegkundigen ligt er veel werk, zij worden in één adem genoemd met 
dementieconsulenten, volgens ons is daar enig verschil. Ook afspraken met Achmea zijn nog 
niet gemaakt.

Het wordt voor de Utrechters die een steuntje in de rug nodig hebben niet gemakkelijker: nog 
maar een jaar geleden is het Vernieuwend welzijn ingegaan, nu al deze veranderingen. 
Vertrouwde mensen zijn weg, vertrouwde ontmoetingsplekken verdwenen: eigen kracht is het 
motto. Maar voor veel mensen is dat moeilijk en dan blijft Welkome wijken een loos begrip.


