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Zizo is een lunchroom met giftshop aan de Oudegracht. Deze zaak wordt (deels) gerund door mensen 

met verstandelijke beperkingen. De zaak bestaat inmiddels twintig jaar en is een begrip geworden in 

de Utrecht. Er werken dertig mensen met een verstandelijke beperking en zij zijn helemaal opgebloeid 

door het hebben van deze vorm van dagbesteding. Zorgorganisatie Reinaerde heeft onlangs bekend 

gemaakt dat zij het aflopende huurcontract niet gaat verlengen. Navraag van de PvdA bij Reinaerde 

leert dat dat een gevolg is van de bezuiniging tariefstelling op de dagbesteding, de tegenvallende 

inkomsten, de huur en noodzakelijk groot onderhoud.  

 

De PvdA vindt dat de gemeente Utrecht conform de nota Meedoen naar Vermogen en het Sociaal 

Akkoord juist alles op alles moet zetten om werk en dagbesteding te creëren voor mensen met een 

beperking. Tijdens de raadsbehandeling van de nota Meedoen naar Vermogen heeft de PvdA haar 

zorgen geuit over de bezuiniging van dit college op de dagbesteding. Dat nu het succesvolle concept 

van Zizo na twintig jaar dreigt op te houden te bestaan, betreurt de PvdA ten zeerste. De partij heeft 

hierover de volgende vragen aan het college: 

 

1. Deelt het college de mening van de PvdA dat de vorm van dagbesteding die ZiZo aanbiedt van 

onmiskenbare waarde is voor mensen met een verstandelijke beperking?  

 

2. Is het college met de PvdA van mening dat er in Utrecht behoefte is aan werk voor mensen met een 

verstandelijke beperking? En dat het aanbod van Reinaerde met ZiZo een prototype is voor Meedoen 

naar Vermogen? 

 

3. Is het college bereid om zo spoedig mogelijk met Reinaerde naar een mogelijkheid te zoeken om 

ZiZo open te houden mocht zij de korting op de dagbesteding willen doorzetten? De PvdA denkt 

hierbij in de richting van ondersteuning bij het zoeken van alternatieve oplossingen met als doel het 

behoud van ZiZo. 

Zo ja, wanneer denkt u de uitkomst aan de raad te kunnen rapporteren? Zo nee, waarom niet?  

 

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er geen financiering voor huisvestingskosten. 

 

4. Kan het college aangeven of er op korte termijn nog meer zorginstellingen in Utrecht die voorzien 

in dagbesteding in financiële problemen komen door de opgelegde bezuiniging van dit college? Zo ja, 

om welke instellingen en om hoeveel mensen gaat het hierbij? Kan het college ook aangeven of het 

hier gaat om dagbesteding in eigen accommodaties? 

 

5. Is het college -in het geval de ingezette paden voortvloeiend uit vraag 3 geen effect opleveren- 

bereid Reinaerde dusdanig ondersteuning te bieden ten behoeve van de verbouwing zodat ZiZo aan de 

Oudegracht behouden kan blijven? Zo nee, waarom niet? 

 

 


