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Beste leden van de gemeenteraad,
Eind december heeft het college u toegezegd dat in het eerste kwartaal van 2017 een evaluatie wordt opgesteld over het
proces van maatschappelijk aanbesteden van de wijkcentra. In dit tussenbericht wil ik u informeren dat het opstellen van
de evaluatie enige vertraging heeft opgelopen. De evaluatie zal daarom niet op 29 maart, maar in april ter informatie
worden aangeboden.
Bij de start van de evaluatie heb ik aangegeven er veel belang aan te hechten de vragen en wensen van uw raad goed
mee te nemen. Daarom is het procesvoorstel voor de evaluatie op 24 januari 2017 besproken met de raadswerkgroep
Sociaal Domein. Op 6 februari hebben we van de raadswerkgroep een reactie ontvangen met enkele opmerkingen en
suggesties ten aanzien van de evaluatie. Deze zijn verwerkt in de onderzoeksopzet.
In de oorspronkelijke planning was opgenomen dat al in januari zou worden gestart met de gesprekken met enkele
actoren en met de digitale vragenlijst. Deze acties zijn in februari opgestart. De gesprekken zijn gevoerd tussen 6 en 20
februari. De digitale vragenlijst is op 9 februari uitgezet en kon worden ingevuld tot eind februari. Hiermee hebben we een
maand vertraging opgelopen.
Bij het verwerken van alle informatie in de concept evaluatie is getracht om de vertraging in te lopen. Dit lukte niet zonder
daarmee concessies te doen aan de kwaliteit. De evaluatie zal in april aan uw raad aangeboden worden.

Met vriéndelijke groet,

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
E stadskantoor@bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl

T140164
F (0164)245356
KvK 20169091

B nvBNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN: NL41BNGH 0285000942
B BIC: BNGHNL2G

