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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Onlangs hebben wij u het raadsvoorstel RVB13-0073 Nota Sociaal Domein: 'samen leven, samen doen' aangeboden.
Hierin wordt door ons het volgende voorgesteld:
Kennis te nemen van de Nota Sociaal Domein: 'samen leven, samen doen' en de visie vastte stellen:
1.
De visie van de Nota Sociaal Domein is:
In Bergen op Zoom telt iedereen mee, is iedereen nodig en is het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Dat begint
bij jezelf, bij je eigen gezin, je familie, je vrienden, kortom je sociale omgeving. En als dat (tijdelijk) niet lukt, zorgen
we voor een helpende hand. Voor de aller kwetsbaarste mensen organiseren we samen een vangnet. Want 'samen
leven, is samen doen'.
2.
De uitgangspunten van de nota 'samen leven, samen doen' vaststellen en uitvoeren:
a.
Eerst eigen kracht en wederkerigheid;
b. Op tijd;
c.
Het vangnet is de uiterste oplossing;
d.
Ontschotting en winst door samenwerken;
e. We gaan uit van het te bereiken resultaat;
f.
We kiezen voor innovatie.
3.
De in de nota benoemde speerpunten bij de thema's "opgroeien en ontwikkelen, gezond en gelukkig en werk,
inkomen en vrijetijdsbesteding" vaststellen en uitvoeren. Deze speerpunten zijn enerzijds gericht op het realiseren
van een aantal concrete acties en anderzijds op het realiseren van een mentaliteitsomslag.
Dit raadsvoorstel is op 8 oktober 2013 behandeld in de commissie Mens en Maatschappij. Tijdens de behandeling is de
vraag gesteld of de huidige nota's ingetrokken dienen te worden. Met deze brief stellen wij om deze reden een
technische wijziging voor waarbij het volgende 4 beslispunt wordt toegevoegd aan de voorgaande beslispunten:
e

4.

De volgende nota's intrekken:
Voor(uit)zien in voorzieningen;
Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008-2012;
Lokale nota Volksgezondheid 2008-2012;
Nota Integraal Jeugdbeleid 2008-2012;
Nota Arbeidsmarkt- en participatiebeleid.
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Wij verzoeken u bovenstaande bij uw besluitvorming te betrekken.
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