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Oosten,  Hanneke van

Van: Jose Uitdewilligen <JJM.Uitdewilligen@windesheim.nl>

Verzonden: zaterdag 4 juni 2016 17:11

Aan: Okma, Jetty

Onderwerp: advies participatieraad

Beste Jetty, beste college 

 

Hierbij, gezien de tijdsdruk het advies per mail 

 

Als eerste een algemene opmerking:Het  is voor ons  niet duidelijk genoeg :  doordat de voorziening 

stopt vanwege uitspraken of alle burgers (cliënten) die hier gebruik van maken deze ondersteuning 

gecontinueerd krijgen. Als je de notitie leest impliceert het dat iedereen naar de maatwerk gaat. Maar 

als je geen beperking hebt kun je onder een algemene voorziening hier toch gebruik van maken. 

Kunnen we dan conluderen dat er geen burgers zijn geweest zonder beperking die hier gebruik van 

hebben gemaakt. Of zijn er nu toch burgers die deze dienst gebruiken om zo zelfstandiger te kunnen 

wonen en leven en waarbij zij nu zelf moeten organiseren en op zoek moeten gaan hoe zij dit nu gaan 

invullen. 

 

Opmerkdingen n.a.v. het voorstel: 

 

2.: Aan wat voor onafhankelijk bureau wordt gedacht? 

3.1 De participatieraad ondersteunt het uitgangspunt dat de gewenste rust voor de bewoners 

gecreëerd wordt 

5.1 Is het bemiddelingsbureau al bekend? 

       Suggereert deze uitspraak dat via het bemiddelingsbureau alleen PGB ingezet wordt? 

7.1 aanbesteding: Zijn er criteria vastgesteld die leiden tot een keuze voor een aanbesteding? 

Zijn de belangen van de inwoners van de NOP meegenomen in de criteria?, zo ja welke zijn dat dan? 

Kanttekeningen: 

3.1 Inschattingen van de gemeente is dat er voor PGB gekozen wordt? 

Waarop baseert men deze inschatting. Worden de voor en nadelen van een keuze aan de bewoners 

vooraf duidelijk gemaakt? 

5.1 Deze zin wekt de indruk dat er gekozen wordt voor TopTop,  is dit in strijd met de open 

aanbesteding? 

Communicatie: De participatieraad onderstreept het belang van goede communicatie naar de inwoners 

en vooral naar de individuele gebruikers. 

Er wordt zo spoedig mogelijk een communicatieplan gemaakt. Kan het termijn concreet gemaakt 

worden? 

 

 

 

Vriendelijke groet 

 

Jose Uitdewilligen en alle andere leden van de participatieraad 

 

________________________________ 

 

Is deze mail niet voor u bedoeld? Informeer dan alstublieft degene die de mail heeft verzonden. 

Verwijder het bericht en eventuele bijlagen en openbaar de inhoud niet aan derden. 

 

This message is intended for the exclusive use of the person(s) mentioned as recipient(s) and may 

contain personal and/or confidential information. If you have received this message in error, please 

notify the sender and delete this message from your system immediately. Directly or indirectly 

copying, disclosing, distributing, printing, publicising and/or in any way using this message or any part 

thereof by any means is strictly prohibited if you are not the intended recipient(s). 


