
 

 
 
 
Datum:   15 april 2017 
Referentie:  prz 001 17 
Onderwerp:  advies ‘uitvoeringskader doelgroep Licht Verstandelijk Beperkten als onderdeel van Beschermd 

Wonen’ 
 

 
Gemeente Zevenaar, 
het college van Burgemeester en Wethouders, 
t.a.v.  Wethouder  S. Bijl,  
c.c.  Dhr. R. Badal  (team Maatschappelijke Ondersteuning) 
Postbus 10, 
6900 AA Zevenaar 
 
Geachte heer Bijl,   
 
De PRZ stemt in grote lijnen in met dit uitvoeringskader en de keuze voor samenwerking met de regio. 
Er zijn veel onzekere factoren die beter opgevangen kunnen worden in een samenwerkingsverband 
dan door een individuele gemeente. Het uitvoeringskader bevat duidelijke proces- en 
budgetbeheersingsafspraken (behalve lid g, zie hieronder).  
 
Desalniettemin plaatst de PRZ toch enkele kanttekeningen en leggen wij de volgende vragen aan u 
voor:  

- Uit de tekst wordt niet helemaal duidelijk of het nu om een tijdelijke begeleiding of om een 
tijdelijk wonen (tijdelijk verblijf) gaat? Is het laatste het geval, wat is dan het vervolgtraject na 
de fase van het tijdelijk verblijf? 

 
- Het ‘beoogd effect’ is erg summier geformuleerd. Dit moet nader geconcretiseerd worden. 

 

- Dan de ‘Afspraken Budgetbeheersing’, lid g. Daar wordt de optie van het werken met 
wachtlijsten aangegeven. De PRZ vindt het onwenselijk om wachtlijsten in te zetten.  
Dit staat haaks op de intentie en essentie van deze regeling en zet het beoogd effect onder 
druk. Gegeven het zeer kleine aantal deelnemers dat voor deze regeling mogelijk in 
aanmerking komt, moet de gemeente Zevenaar bereid zijn om dit eveneens zeer kleine risico 
zelf te dragen.  

 

- Wat ontbreekt is een (verplichte) toetsing van de kwaliteit van de aangeboden zorg en 
huisvesting (tussenevaluatie, eindevaluatie). Het is noodzakelijk om steeds kritisch te blijven 
kijken naar de opbrengsten van deze inzet.  

 

- De cliënt heeft twee jaar de tijd om aan te tonen of hij of zij wel of niet zelfstandig kan wonen. 
Waar is deze termijn op gebaseerd? 

 
In afwachting van uw reactie, 
 
Een vriendelijke groet. 
Namens de PRZ, 
 

     
Peter Donker      Peter van Schijndel 
Voorzitter     Secretaris  


