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Beste meneer, mevrouw,

Op 20 december 2017 heeft uw raad een motie aangenomen inzake ‘Open speelveld en kwaliteit participatietraject
Ontmoeten in de wijk’ (RMO17-0101). In uw motie roept u ons college op om:
1. Via regelmatig overleg de representativiteit van de expertgroep te bewaken, alsmede de checks and balances
2.

binnen de expertgroep en de kwaliteit en effectiviteit van het overleg;
In overleg met de expertgroep te waarborgen dat relevante belanghebbenden tot de expertgroep kunnen

3.

toetreden;
Deze aspecten mee te nemen in de bestuurlijke monitoring en de jaarlijkse verslaglegging naar de raad,

In deze brief willen wij u toelichten hoe de motie is opgepakt.

Stand van zaken Ontmoeten in de wijk
De expertgroep Ontmoeten in de wijk is in 2017 vijf keer bij elkaar gekomen en tweemaal is de betrokken
portefeuillehouder bij dit overleg aangeschoven. De expertgroep wordt overigens ambtelijk ondersteund.
Bij de bijeenkomsten van de expertgroep zijn belangstellende organisaties van harte welkom om aan te sluiten. Zo is
Stadlander enkele malen aangeschoven bij de bijeenkomsten. Stadlander heeft overigens aangegeven niet toe te
willen toetreden tot de expertgroep, maar de expertgroep met belangstelling te willen blijven volgen.
In 2019 zal de expertgroep andere belangstellende organisaties zoals tanteLouise actief uitnodigen om kennis te
maken met de expertgroep Ontmoeten in de wijk.
Wat betreft de kwaliteit en effectiviteit van het overleg kunnen wij u aangeven dat de expertgroep werkt met
actiepunten waarvan vorderingen elke keer aan de orde komen. Deze actiepunten zijn te vinden in het plan- en
visiedocument dat uw raad op 20 december 2017 heeft vastgesteld. De actiepunten komen ook terug in de eerste
monitor die de expertgroep heeft opgesteld en heeft toegestuurd aan de gemeente. Op 22 november 2018 heeft u de
mogelijkheid gehad om een presentatie over de monitor Ontmoeten in de wijk bij te wonen in ontmoetingscentrum de
Wittenhorst. Tevens hebben verschillende organisaties en gebruikers iets verteld over hun ervaringen met 'Ontmoeten
in de wijk’ afgelopen jaar. In het verslag van deze avond kunt u hier meer over teruglezen.
Alle relevante stukken, zoals de monitor en het verslag van 22 november, zijn terug te vinden op de gemeentewebsite
onder de volgende link:
https://www.berqenopzoom.nl/lnwoners/Brabantse Wal Zorg Jeugd Werk/Welzijn/Ontmoeten in de wiik/Alqemeen

Tot slot
Het is de bedoeling van de expertgroep om eenmaal per jaar de gemeenteraad op de hoogte te stellen over de stand
van zaken rondom Ontmoeten in de wijk.
Hiermee beschouwen we de motie ‘Open speelveld en kwaliteit participatietraject Ontmoeten in de wijk’ van 20
december 2017 als afgedaan.

Vragen?
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. J.J. van Schaik,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277874.
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