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Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Op 18 oktober jl. heeft u een brief ontvangen (U17-015181) over het oprichten van een adviesraad sociaal domein voor
de gemeente Bergen op Zoom. Met deze brief willen wij u informeren over de wijze waarop wij deze adviesraad willen
gaan oprichten (procesvoorstel).
Er is veel samenhang tussen de 3 wetten binnen het sociaal domein en er is behoefte aan een gezamenlijke en bredere
blik om de gemeente te kunnen adviseren. Om te komen tot een adviesraad sociaal domein vinden wij het belangrijk om
samen met belanghebbenden te komen met een voorstel. Dit wordt gedaan door het organiseren van een
startbijeenkomst in december met belanghebbenden (oproep via Bergen op Zoomse Bode, burgerpanel en actief
benaderen van reeds bekende initiatieven). Het doel van deze startbijeenkomst is niet alleen om de aanwezigen te
informeren, maar vooral om hen te betrekken bij het proces om te komen tot een adviesraad sociaal domein. Dit wordt
gedaan door de verwachtingen en wensen te inventariseren aan de hand van vragen zoals:
Hoe kunnen de uiteenlopende doelgroepen vertegenwoordigd worden in de nieuwe adviesraad?
Via welke vernieuwende en flexibele aanpak/opzet/ kunnen ook moeilijker bereikbare doelgroepen (bijvoorbeeld
jongeren) betrokken worden?
Hoe krijgt innovatie I nieuwe manier van inspraak vorm?
Hoe formeel/informeel moet de opzet van de nieuwe adviesraad zijn?
Hoe ziet de ideale samenstelling van de nieuwe adviesraad eruit?
Hoe breed moet de nieuwe adviesraad worden?
Hoe zorgen we ervoor dat de juiste informatie vanuit de samenleving zichtbaar wordt?
De uitkomst van de startbijeenkomst is een eerste aanzet voor een adviesraad sociaal domein. Tijdens deze bijeenkomst
wordt gevraagd of deelnemers bereid zijn een rol te vervullen in een werkgroep (max. 6 deelnemers aangevuld met 2
beleidsmedewerkers van de gemeente). De werkgroep gaat aan de slag met de output van de bijeenkomst en werkt alles
uit om te komen tot een adviesraad sociaal domein. Er wordt hierbij uitgegaan van het instellen van een adviesraad
uiterlijk in april 2018.
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OOBOZ- Wmo platform
In de brief van 1 november jl. (U17-016092) hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken van het initiatief van
OOBOZ (Overleg Ouderenorganisaties Bergen op Zoom) om te komen tot een Wmo-platform. Op 15 november heeft
OOBOZ een bijeenkomst georganiseerd met KansPlus, Scootmobielclub Samen Onderweg en migrantenorganisatie Hur
Cem. De uitkomst van deze bijeenkomst is dat er gestart gaat worden met een Wmo-platform. Met de kanttekening dat
het Wmo-platform betrokken wil worden bij de invulling van de nog op te richten adviesraad Sociaal Domein. Er komt een
afspraak met de gemeente om onder andere te praten over het betrekken van het Wmo-platform bij ontwikkelingen.
OOBOZ is ook op de hoogte gesteld van het instellen van een adviesraad sociaal domein en zal ook uitgenodigd worden
voor de startbijeenkomst adviesraad sociaal domein.
Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd over het proces om te komen tot een adviesraad en de
stand van zaken van het Wmo-platform.
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