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Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,
Overleg Ouderenorganisaties Bergen op Zoom (OOBOZ) heeft een brief aan uw raad geschreven over het niet instellen
van een WMO-raad in de gemeente Bergen op Zoom. U heeft een reactie van ons gevraagd op de vraag waarom de
gemeente Bergen op Zoom de keuze heeft gemaakt geen WMO-raad in stellen aan ons doorgezet.
Op 15 november jl. zijn wethouder A. Harijgens en twee beleidsadviseurs aangeschoven bij het overleg van OOBOZ.
Tijdens het overleg is deze vraag ook aan de orde gekomen en is er een goede uitwisseling geweest over het betrekken
van inwoners. De verschillende vormen van betrekken van inwoners zijn uitvoerig toegelicht en besproken met elkaar. In
deze brief willen wij verder ingaan op de vraag van OOBOZ over het niet instellen van een WMO-raad.
Op 20 september 2018 heeft u een brief ontvangen (U18-011567) hoe wij advisering van inwoners en organisaties I
professionals vormgeven als onderdeel van actief burgerschap aan de hand van de burgerparticipatieladder.
In het coalitieakkoord wordt ook gesproken over verschillende vormen van advisering door inwoners en partners en hoe
wij hen zo vroeg mogelijk kunnen betrekken bij beleidsvorming. De brief is geagendeerd door het presidium op 10
december a.s.
De belangrijkste redenen om geen aparte 'raden' te organiseren zijn de volgende:
De gemeente Bergen op Zoom wil graag iedereen de mogelijkheid geven om mee te denken met de gemeente
Bergen op Zoom. Dit wordt onder andere vorm gegeven door het burgerpanel, maar ook door de jeugdraad en een
nog in te stellen seniorenraad. Overigens heeft er in 2018 een evaluatie plaatsgevonden van het burgerpanel gericht
op de ervaring van het burgerpanel en wat we kunnen verbeteren. Hierbij heeft 910Zo van de respondenten
aangegeven waarschijnlijk van plan! zeer zeker van plan zijn om lid te blijven van het burgerpanel. Het
evaluatierapport is te lezen op: https://www.berqenopzoom.nl/Bestuur/Burqerparticipatie/Burqerpanel
In 2018 is het burgerpanel 5x geraadpleegd (2 uitnodigingen voor bijeenkomsten en 3 vragenlijsten over
centrumring, evaluatie van het Burgerpanel en de rol van de raad).
Inwoners, instellingen en partners willen wij graag in een vroeg stadium mee laten praten over belangrijke
beleidsbeslissingen, maar ook coproductie en meedoen. Dit doen wij in het sociaal domein onder de noemer:
platform sociaal domein. Het platform kent geen vaste structuur met vaste deelnemers, maar de soort bijeenkomst
en de uit te nodigen deelnemers zijn afhankelijk van het onderwerp op de agenda en het beoogde doel. Bijvoorbeeld
als het gaat om leeftijdsvriendelijke gemeente (Age Friendly City) is OOBOZ een organisatie die hier zeker bij
uitgenodigd wordt (en inmiddels al vanaf het begin betrokken is). Er zijn ook onderwerpen waarbij wij breder willen
uitnodigen en in samenspraak met (maatschappelijke) organisaties, (georganiseerde) bewoners, onderwijs etc. in
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gesprek willen. OOBOZ zien wij als een representatieve organisatie die hier al een waardevolle rol in vervult als het
om ouderen gaat. Wij hebben regelmatig contact met OOBOZ en sluiten aan bij de vergaderingen.
Deze nieuwe manier van werken is gericht op minder bureaucratie en minder beleidsregels. En richt zich juist op een
vernieuwende en proactieve manier te gaan samenwerken met onze partners en (georganiseerde) inwoners om het
leven van onze inwoners, waaronder ouderen te verbeteren, zoals nu gebeurt bij leeftijdsvriendelijke gemeente (Age
Friendly City).

Tot slot
Voor iedere inwoner, georganiseerde inwoners en organisaties is er de mogelijkheid om ongevraagd advies uit brengen.
Wij nemen iedereen serieus en als er signalen zijn of aanleiding vooreen gesprek, staan wij hier zeker voor open.
Graag zelfs.
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