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Betreft: advies scootmobielpool 
 
 
Geacht College, 
 
Op 22 mei 2017 ontvingen wij van u een adviesaanvraag voor een beleidswijziging die leidt tot het 
opzetten van een scootmobielpool. 
 
 
Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van onze minder-valide inwoners is voor de 
Participatieraad een belangrijke waarde. Het treffen van deze maatwerkvoorziening draagt volgens 
ons in positieve zin hieraan bij, mits de toegang tot de voorziening voor de doelgroep laagdrempelig 
en betaalbaar is en blijft. Verschillende gesprekken met potentiele gebruikers uit de gemeente Losser 
geven ons het beeld dat een dergelijke voorziening gewenst is.  
 
 
Een effect dat uw College wil bereiken met het opzetten van deze pool is ook dat het aantal 
structureel verstrekte scootmobielen in de gemeente Losser afneemt. In januari 2017 werden 282 
scootmobielen aan cliënten toegekend, zo geeft u aan. Een optimaal renderende scootmobielpool 
heeft in onze optiek binnen een periode van een jaar een aantoonbaar tevreden clientèle en laat een 
terugloop in die structureel verstrekte aantallen zien. 
 
 
Advies: 
De Participatieraad adviseert positief op de voorgenomen beleidswijziging. In aanvulling daarop 
adviseren wij het College om nà de ingang van de maatwerkvoorziening aandacht te hebben voor 
enerzijds het monitoren van de gebruikerstevredenheid van de cliënten die gebruik maken van de pool 
in combinatie met de registratie van het aantal structureel verstrekte scootmobielen. Graag worden wij 
door u uiterlijk binnen een jaar geïnformeerd over dit maatschappelijke ‘rendement’ (de tevredenheid 
èn de gerealiseerde efficiencyslag op het aantal structureel verstrekte scootmobielen). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de participatieraad, 
 
 
Janice Meerenburgh, 
portefeuillehouder Werk en Inkomen 
 
 
Harry Stopel, 
voorzitter 
 


