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Aanmeldformulier Huisvesting Bijzondere Doelgroepen Zwolle

1. Gegevens aanvrager
Naam

:

Naam contactpersoon

:

Correspondentie adres

:

Postcode / woonplaats

:

E-mailadres;
Tel. nr. overdag

:

Kamer van Koophandel nummer :
(indien aanwezig)

2. Gegevens voorziening
Naam van zorgaanbieder:

Korte omschrijving van voorziening:

Doelgroep betreft mensen'
0 met een gezondheidsprobleem c.q. een lichamelijke beperking
0 met een verstandelijke beperking
0 met een (chronisch) psychisch probleem c.q. psychische beperking
0 met een psychiatrisch probleem
0 met een psycho-sociaal probleem
0 met een verslavingsprobleem
0 die dak- of thuisloos zijn
0 slachtoffer van huiselijk geweld
0 Anders, namelijk'

Betreft het een (woon) voorziening gericht op het huisvesten van mensen in een nietzelfstandige wooneenheid? JA/NEE
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Datum

19 maart 2014

Zo nee, betreft het zelfstandige wooneenheden van waaruit mensen zorg kunnen
ontvangen?
JA/NEE (toelichten)
Zo ja, hoeveel uur begeleiding per dag/week wordt aan bewoners geboden?

Is de doelgroep qua leeftijd begrenst? JA/NEE
Zo ja, welke leeftijd betreft de voorziening?
Hoeveel mensen zullen gehuisvest worden in de voorziening?
Is de voorziening gericht op de inwoners van de gemeente Zwolle of richt de
voorziening zich op een bredere regio?
0 Gemeente Zwolle
0 Regio IJssel-Vecht
0 Regio IJsselland
0 Provincie Overijssel
1
0 Centrumgemeenteregio Zwolle (IJssel-Vecht en Noord-Veluwe)
0 Anders, namelijk'

3. Zorginhoudelijke aspecten
Is de financiering van de voorziening structureel voorzien? JA/NEE
Toelichting:
(Voeg hierbij zo mogelijk de beschikking(en) en/of adhesieverklaringen van de provincie
Overijssel, de rijksoverheid en/of het zorgkantoor toe en, voor zover van toepassing
welke ZZP is van toepassing op bewoners?)
Waaruit blijkt de behoefte aan de voorziening?
Toelichting:
(Geef hierbij zo nodig relevant cijfermateriaal en geef aan waarin dit initiatief zich
onderscheidt van het bestaande aanbod).

Op welke wijze biedt de voorziening keuzevrijheid aan de doelgroep (is de
voorzieningen een inhoudelijke aanvulling op het bestaande aanbod)?
Toelichting;

Op welke wijze wordt eventuele overlast door de beoogde doelgroep van de
voorziening zoveel mogelijk voorkomen, danwel tegengegaan (beheersaspecten)?

1

De centrumgemeenteregio Zwolle betreft de gemeenten Dalfsen, Elburg, Ermelo,
Hardenberg, Harderwijk, Hattem, Kampen, Nunspeet, Oldebroek, Ommen, Putten,
Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle.
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In hoeverre is het noodzakelijk dat deze voorziening in Zwolle gevestigd wordt
(toelichten)?

Is vestiging in de overige gemeente binnen de centrumgemeente regio van Zwolle ook
overwogen?

4. Vastgoed / ruimtelijke aspecten

Welke locatie wordt beoogd voor deze voorziening?

Word voor deze voorziening een bestaand gebouw aangewend, of is nieuwbouw
noodzakelijk?

Wordt voor deze voorziening een gebouw gehuurd of gekocht?

Past beoogd gebruik van de locatie (gebouw) binnen het geldend bestemmingsplan?

Indien van toepassing, is er voldoende parkeergelegenheid beschikbaar op de beoogde
locatie?

5. Communicatieaspecten
Op welke wijze wordt invulling gegeven aan het communicatieprotocol ‘Welkom in mijn
2
Wijk’?

2

Zie bijlage: communicatieprotocol ‘Welkom in mijn Wijk’
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6. Ondertekening
Naam

:

Datum

:

Ondertekening

: ''''''''''''''''''.

Zenden aan:
Gemeente Zwolle
Afdeling Fysieke Leefomgeving/Vergunningen
t.a.v. de heer A. Sipma
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

4/4

