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Geachte heer Penninga,
Op 6 december 2014 hebben van u een advies ontvangen inzake de discussienota dagbesteding
Nieuwe Stijl.
U heeft aangegeven positief tegenover de ontwikkeling te staan en vanzelfsprekend graag op de
hoogte te blijven van de uitwerking. De discussienota dagbesteding nieuwe stijl is na de
programmacommissie aangevuld en 9 december besproken in de opiniërende raad. In de bijlage
ontvangt u de definitieve discussienota welke de Raad op 16 december heeft vastgesteld.
U adviseert in de notitie meer aandacht te hebben voor het bestaande werk van het Ziezosteunpunt en
zo mogelijk inpassing daarvan in de nieuwe structuur. In de aangevulde nota is meer nadruk gelegd op
de coproductie tussen gemeente, huidige aanbieders AWBZ en welzijnsorganisaties. Bovendien is de
nadruk gelegd op de ruimte die er moet zijn voor de initiatieven vanuit de samenleving en nieuwe
partijen die aan willen haken bij de ontwikkeling.
U pleit voor een snelle overgang van variant 2 naar variant 3. Dit onderschrijft het college. Het college
ziet nadrukkelijk als stip op de horizon een dagbesteding waarbij een programma wordt aangeboden
dat beschikbaar is voor alle inwoners en wordt ontwikkeld door inwoners en waarbij
maatwerkvoorziening geïntegreerd is. Doorontwikkeling van dagbesteding is daarop gericht.
U adviseert in de verdere uitwerking op te nemen op welke wijze de dorps- resp plaatsoverschrijdende
gespecialiseerde dagbesteding geregeld zal worden. Bovendien verneemt u daarnaast welke
gevolgen deze nieuwe dagbesteding zal hebben voor de bestaande dagbestedinglocaties.
De consequenties van de ontwikkeling op de gespecialiseerde dagbesteding en bestaande
dagbestedinglocaties zijn momenteel nog niet bekend.
U adviseert ook voor de vernieuwde notitie deze weer breed te communiceren naar alle
belanghebbenden. In de vernieuwde nota is een mogelijkheid voor het aanvragen van een
innovatiebudget opgenomen. Hierover is breed gecommuniceerd via sociale media, een persbericht en
informatie op de website.
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Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

K.J.G. Kats
Burgemeester

L.J. van der Linden
Waarnemend gemeentesecretaris
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