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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom ,
Zoals u weet, werken de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht al een aantal jaar samen in het
Sociaal Domein. Gezamenlijk werkten we aan de overdracht van nieuwe taken en bevoegdheden op het gebied van
jeugd, zorg , werk en inkomen. Op 1 januari 2015 droeg het Rijk haar verantwoordelijkheid voor deze beleidsterreinen
over aan gemeenten. De Brabantse Wal gemeenten stonden klaar om de nieuwe taken uit te voeren. Gesteld mag
worden dat de organisatorische transitiefase met succes werd afgerond.
In overgangsjaar 2015 hebben zich geen noemenswaardige incidenten afgespeeld en is ervaring opgedaan met de
nieuwe taken. Bovendien is er een start gemaakt met het monitoren van gemaakte afspraken, zowel inhoudelijk als
financieel. Want voor het uitvoeren van de nieuwe verantwoordelijkheden kregen de gemeenten immers fors minder
financiële middelen van het Rijk.
Kortom: het kan niet anders dan dat werkzaamheden op een andere manier uitgevoerd gaan worden . Populair gezegd
moet het 'Beter met Minder'. Beter voor onze burgers (de inwoner staat centraal) en met minder geld (kosteneffectiviteit).
Deze cultuurverandering wordt transformatie genoemd en is een proces dat meerdere jaren zal bestrijken. De
herinrichting van het stelsel zal door alle partijen in het Sociaal Domein (lees: gemeenten, maatschappelijke organisaties
en inwoners) gezamenlijk opgepakt moeten worden .
De drie gemeenten op de Brabantse Wal willen de krachten blijven bundelen en gezamenlijk uitvoering geven aan de
transformatieopgave. Om deze nieuwe fase vorm te kunnen geven, zijn onlangs nieuwe samenwerkingsafspraken
gemaakt. Deze afspraken gelden voor de periode tot en met 31 december 2017. Ze richten zich op de
transformatieopgave, maar ook op het gezamenlijk ontwikkelen van beleidszaken. Zo willen we krapte in capaciteit
verminderen en denkkracht vergroten door werkzaamheden effectiever en efficiënter te organiseren. De samenwerking
kent geen juridische grondslag, maar gaat uit van het principe om zoveel mogelijk af te stemmen en informatie uit te
wisselen en daarbij ruimte te laten voor lokale initiatieven.
Vanaf heden zal gestart worden met het inregelen van de bijbehorende organisatiestructuur en zullen
opdrachtomschrijvingen worden opgesteld. Gezien de veelomvattende opgave zullen wij u periodiek op de hoogte stellen
van de voortgang . Daarnaast zullen wij de leden van de raadswerkgroep Sociaal Domein intensief betrekken bij de
transformatieopgave.
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Transformatie van het Sociaal Domein
Op de Brabantse Wal wordt de transformatie van het Sociaal Domein vormgegeven aan de hand van de Script Aanpak.
Kort samengevat, houdt de aanpak het volgende in:
1) Realisatie van een verandering in denkkader bij burgers, partners en gemeente;
2) Herstructurering van voorzieningen, waarbij de rol van de gemeente centraal staat evenals de vraag welke
voorzieningen er moeten zijn als het goed gaat of wanneer het minder goed gaat;
3) Realisatie van een integrale toegang voor alle hulpvragen van bewoners.
Een gegeven hierbij is dat de inrichtingsopgave voor Bergen op Zoom groter is dan die voor Steenbergen en
Woensdrecht. Bovendien hebben Steenbergen en Woensdrecht al een integraal loket. Beide gemeenten zullen
daarom meedenken met de vormgeving van de integrale toegang van Bergen op Zoom. Er blijft per gemeente
vrijheid op welke wijze de lokale toegang ingericht wordt.
Beeldend ziet de transformatieopgave er als volgt uit:

Gewenste situatie

Huidige situatie
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich richten tot mevrouw B. van Hooijdonk,
transformatieregisseur Sociaal Domein voor de Brabantse Wal gemeenten. Zij is bereikbaar op het telefoonnummer
0164- 277738 of via het e-mailadres B.vanHooijdonk@bergenopzoom .nl.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom ,

