Datum:
Referentie:
Onderwerp:

03 november 2015
prz 005 15
advies m.b.t. eindevaluatie Pilot scootmobiel De Liemers (datum 6-10-2015, versie 1- concept)

Gemeente Zevenaar,
het college van Burgemeester en Wethouders,
T.a.v. mevr. J. Berndsen
Postbus 10,
6900 AA Zevenaar

Geachte mevrouw Berndsen

Op 15 oktober heeft u (per mail) de ‘eindevaluatie Pilot scootmobiel De Liemers’ ter advisering aan de
PRZ voorgelegd. Op basis van deze evaluatie wordt aan het college voorgesteld om ‘..de
scootmobielpool op basis van de huidige afspraken om te zetten in een blijvende voorziening..’.
De PRZ ondersteunt dit voorstel. Het is een goed initiatief voor mensen die zo nu en dan een
scootmobiel willen gebruiken. De pool stimuleert de deelnemers om met behulp van dit hulpmiddel
toch te kunnen participeren in de maatschappij.
Dat de pilot is opgepakt en uitgevoerd binnen de vier Liemerse gemeenten is een mooi voorbeeld van
functionele samenwerking. Ook is het een goede zaak dat de scootmobelpool voor een tweetal
medewerkers heeft geleid tot uitstroom naar regulier werk en twee anderen wellicht uitzicht hebben
naar werk.
Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd voor het gebruik maken van de scootmobielpool. Dat lijkt een
juiste beslissing: de pool levert immers een bezuiniging op aangezien deze deels de individuele
verstrekkingen vervangt.
Enkele kanttekeningen en vragen
Naast onze steun voor het collegevoorstel wil de PRZ toch enkele kanttekeningen plaatsen:
Gezien het huidige aantal deelnemers (102) en de te verwachten toename van deelnemers wegens
vergrijzing en minder individuele verstrekkingen, zal het aantal van 20 scootmobielen, zo schatten wij
in, niet toereikend zijn. In de evaluatie wordt aangegeven dat er (nu al ) op vrijdag weleens een tekort
is.
In het tevredenheidsonderzoek wordt aangegeven dat 100% van de klanten tevreden is over de pool.
Bij de toelichting staat o.a. ‘…de organisatie eromheen is vervelend - aantal dagen dat je de
scootmobiel achter elkaar kan lenen is te beperkt... Dat nuanceert die 100% tevredenheid en lijkt ook
een signaal van een behoefte voor een langere leentijdmogelijkheid te zijn.
Verder is de PRZ benieuwd naar de deelnemers die wel zijn aangemeld, maar (nog) geen gebruik
hebben gemaakt van de pool. We ontvangen signalen dat het van tevoren moeten reserveren een
belemmering is. Mensen die af en toe slecht ter been zijn, kunnen soms pas ’s ochtends na het
opstaan vaststellen of zij die dag afhankelijk zijn van een scootmobiel voor hun mobiliteit. Het zou fijn
zijn als klanten voor de dag zelf nog, kunnen reserveren.

Gegeven het bovenstaande de volgende twee vragen:
1.

Hoe vaak en voor hoeveel mensen is er het afgelopen jaar op de vrijdag geen scootmobiel
beschikbaar geweest?

2.

Is er een indicatie van het aantal mensen dat in 2016 binnen de Liemerse gemeenten gebruik
gaat maken van een scootmobiel en wordt daar met het aantal scootmobiels in de pool
rekening mee gehouden? Zo ja, wat is de onderliggende redenering? Zo nee, waarom niet?

Graag zien wij uw reactie op deze kanttekeningen en vragen uiterlijk voor 15 december tegemoet,

Een vriendelijke groet.
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