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Beste leden en duoburgerleden,
In de gemeenteraadsvergadering van 21 september 2017 is het rekenkamerrapport ‘Langer zelfstandig wonen voor
ouderen gemeente Bergen op Zoom' behandeld. Daarbij heeft u gevraagd onderzoek te doen naar de samenhang
tussen prestatiegebieden en mogelijke prestatieafspraken met partners en hierover, voorde begrotingsbehandeling, aan
u te rapporteren wat het financiële beslag van dit onderzoek op de begroting 2018 kan zijn (RM017-0040).
Gelet op de korte tijdspanne hebben we een onderzoek uitgevoerd in de vorm van een quick scan.
Graag willen wij onze bevindingen met u delen in een beeldvormende bijeenkomst. Wij zullen het presidium hiertoe
verzoeken een datum in te plannen.
Bij de raadsbehandeling hebben wij al aangegeven dat er, naast de in het rekenkamerrapport opgenomen rapportages,
een enorme hoeveelheid aan onderzoeken en gegevens beschikbaar is gekomen/komt dat bij kan dragen aan een
samenhangend beeld van het bestaande en gewenste voorzieningenniveau in Bergen op Zoom op het gebied van
wonen, welzijn en zorg c.a.
Als voorbeelden noemen wij het onderzoek Sociale Veerkracht, de leefbaarheidsmonitor Lemon en het onderzoek
‘Leeftijdsvriendelijke gemeente’. Ook de website Brabantscan https://brabantscan.nl/dashboard en de website buurtfacts
https://www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/wonen/voorzieninqen/noord-brabant/berqen-op-zoom
Deze en andere onderzoeken zullen tijdens de beeldvormende bijeenkomst de revue passeren.
Mede op basis van de discussie in de raadsvergadering van 21 september 2017, kunnen wij u op voorhand melden dat
wij, met u, van mening zijn dat het onderwerp ‘Langer zelfstandig wonen’ een gedegen en integrale benadering verdient
met samenwerkingspartners en betrokkenen. Ook over die aanpak willen wij u graag nader informeren tijdens de
beeldvormende bijeenkomst.
Op dit moment kunnen wij geen inschatting maken van een eventueel onderzoeksbudget. Vooralsnog lijkt het onderzoek
binnen de bestaande budgetten te kunnen worden uitgevoerd. Mocht echter, lopende het traject, blijken dat hier wel
onderzoeksbudget voor nodig is, dan zullen wij dit aan uw raad voorleggen.
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Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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