
 

 

  

 

 

19 april 2021 

Motie vreemd aan de orde van de dag: extern onderzoek naar dagbesteding in 

Zwolle. 

Gelezen hebbende de informatienota ‘Doorontwikkeling Goede dagen en 

Perspectief’ 

 

Geconstateerd hebbende dat: 

- Het college een koerswijziging heeft ingezet zonder de gemeenteraad goed te 

betrekken. 

 

Van mening dat: 

- Nut en de noodzaak van de koerswijziging en de nieuwe aanbesteding 
geenszins overtuigend is en dat er andere, minder ingrijpende mogelijkheden 
zijn dezelfde om de doelen te bereiken;   

- De gemeente ongewenste risico’s neemt als het gaat om de aanbesteding; 

- Er met de doorontwikkeling een oneerlijk speelveld voor aanbieders ontstaat; 

- Onduidelijk is op basis van welke gronden sommige organisaties wel subsidie 

van de gemeente ontvangen en anderen niet, terwijl deze soortgelijk aanbod 

organiseren; 
- De praktijkeffecten van het beleid voor Zwollenaren die dagbesteding nodig 

hebben niet helder is;  

Draagt het college op:  

- Een extern onderzoek* te laten doen naar het gehele proces rond de 

totstandkoming van het beleid Doorontwikkeling Goede Dagen en Perspectief 

waarbij alle belanghebbenden en stakeholders worden betrokken; 

- Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek te komen met een advies 

waarin aanbevelingen worden gedaan voor het beleid Goede Dagen & 

Perspectief. 

- De raad over de uitkomsten in 2021 te informeren. 
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*Vragen die beantwoordt zouden moeten worden zijn:  
- Zijn de diverse stakeholders op de juiste manier betrokken?  
- Zijn de verschillende belangen goed in beeld gebracht en gewogen? 
- Is de gekozen manier van financiering de meest geschikte voor de gewenste 

doelen of zijn er andere mogelijkheden?  
- Is er sprake van een eerlijk speelveld? 
- Is er voldoende gestuurd op de hervormingsagenda inclusief integrale 

aanpak?  
- Is er voldoende inzicht in te bereiken doelen en resultaten en wordt daar goed 

op gestuurd? 
- Is ondersteuning aan (kwetsbare) cliënten goed geregeld met dit voorstel?  
- Zijn risico’s voldoende in beeld?  
- Welke verbeterpunten zijn er voor de toekomst? 


