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Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,

Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de Jeugdzorg, Participatiewet en een aantal
nieuwe onderdelen van de Wmo. Vanaf die datum zijn de gemeenten inclusief de reeds bestaande taken
verantwoordelijk geworden voor de gehele jeugdzorg, participatie, levensonderhoud, minimabeleid en maatschappelijke
ondersteuning. De gemeente is hierdoor verantwoordelijk voor bijna alle maatschappelijke ondersteuning van inwoners.
ln Bergen op Zoom zijn er op dit moment drie verschillende gemeentelijke toegangen: team Wmo, CJG/team Jeugd en
de ISO Brabantse Wal. Dit betekent dat een inwoner die meerdere vragen om ondersteuning heeft, nu zijn of haar vraag
op meerdere plekken moet stellen en dat de ondersteuning vanuit verschillende wetten niet op elkaar wordt afgestemd.
Dit is niet wenselijk omdat de inwoner dan niet op de meest effectieve manier wordt ondersteund en omdat hierdoor de
kosten van de ondersteuning toenemen. Om de ondersteuning efficiënter en effectiever, en dus beter, te maken
ontwikkelen we, zoals u weet, een integrale toegang tot het sociaal domein. Deze gemeentelijke integrale toegang
noemen we de Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein. Doel hiervan is dat de inwoner met zijn of haar vragen terecht kan
bij één toegang en dat de ondersteuning efficiënter en effectiever wordt, doordat er wordt samengewerkt door de
verschillende aanvraagbehandelaars.
Met deze brief wil ik u laten weten dat het college van de gemeente Bergen op Zoom heeft besloten om per 1 januari
2019 te starten met de Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein. ln het jaar 2019 gaan de medewerkers van het team
Wmo, het team Jeugd en van de ISO Brabantse Wal samen werken in deze Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein. De
medewerkers werken gedurende 12 maanden volgens de afspraken in het hiervoor opgestelde organisatieplan en het
nieuwe proces Sociaal Domein. Het jaar 2019 is een leerjaar. Tijdens dit leeriaar loopt de dienstverlening aan inwoners
door en sturen we waar nodig bij. Hiervoor voeren we ieder kwartaal evaluaties uit en monitoren we of de boogde doelen
worden behaald. Na afloop van het leerjaar wordt een evaluatie opgesteld gericht op besluitvorming over de definitieve
organisatievorm.
Met het werken binnen één toegang, werken we aan de volgende doelen:
• Inwoners hebben een eenduidig aanspreekpunt bij hulpvragen;
• De vragen van inwoners staan centraal;
• Er wordt gezocht naar samenhangende oplossingen;
• De eigen kracht van inwoners en hun sociaal netwerk wordt meegenomen in de oplossing;
• Het versterken van de eigen kracht van inwoners en het sociaal netwerk, waardoor de vraag naar professionele
zorg- en dienstverlening afneemt;
• Meer samenhang in de zorg- en dienstverlening waardoor interventies effectiever en efficiënter worden.
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Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Tijdens de informerende bijeenkomst ter voorbereiding op
de begrotingsbehandeling op 25 oktober a.s. kunt u eventueel nog vragen stellen.
Met vriendelijke groet,

Dhr. B. Jacobs M.Sc.
Wethouder gemeente Bergen op Zoom

