
 
 
 

Datum:   24 januari 2019 
Referentie:  prz 001 19 
Onderwerp:  advies ‘Uitvoeringsagenda Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning 2019 - 2021’ 
 

 
 
Gemeente Zevenaar, 

het college van Burgemeester en Wethouders, 
t.a.v.  Wethouder  A. van Loon,  
c.c.  Mevr. J. Koeman (team Maatschappelijke Ontwikkeling); Dhr. R. Tegelaar (team  

Maatschappelijke Ontwikkeling) 
Postbus 10, 
6900 AA Zevenaar 
 
 
Geachte mevrouw Van Loon,  
 
De PRZ gaat akkoord met de inhoud van de agenda en voorgestelde activiteiten. Deze agenda  
straalt, net zoals de onderliggende beleidsnota van maart vorig jaar, een hoog ambitieniveau en 
enthousiasme uit wat absoluut bewonderenswaardig is. 
 
De agenda bevat een mix van reeds lopende acties, het uitvoeren van wettelijk opgelegd beleid en de 
inzet van op verandering gerichte nieuwe activiteiten. Binnen die hoeveelheid vindt een prioritering 
plaats op basis van ‘jaarindeling’. Dit is een vrij grofmazige indeling en het daarbinnen benoemen van 
kern- of speerpunten kan wellicht meer sturend werken en de haalbaarheid doen toenemen.  
 
De opmerkingen van de PRZ hebben niet zo zeer met de inhoud van de agenda te maken maar veel 
meer met het ‘hoe’ van de uitvoering. Een aantal daarvan hebben wij eerder in ons advies van 19 
maart vorig jaar (kenmerk prz 001 18) aangegeven. Het gaat om: 
 

- Hoe worden de verschillende doelgroepen bereikt (welke aanpak);  
- Hoe ziet de jaarplanning eruit ( jaarplan en prioritering);  
- Hoe ziet de sturing van of de regievoering over de ontwikkelroutes en activiteiten eruit; 
- Hoe (en wanneer) worden de resultaten vastgesteld; wanneer zijn de beleidsmakers tevreden; 
- Hoe en op welke momenten vindt tussentijdse evaluatie en eventuele bijsturing plaats; 

- Hoe ziet de tussentijdse informatievoorziening richting de PRZ eruit zodat wij de vorderingen 

adequaat kunnen monitoren. 
 
Uiteraard staat de PRZ ervoor open om deze vragen met u in een komend overleg te bespreken.  
 
 
 
In afwachting van uw reactie, 
 
Een vriendelijke groet. 
Namens de PRZ, 
 

     
Peter Donker     Peter van Schijndel 
Voorzitter     Secretaris  
 


