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adviesraad sociaal domein

Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,
Graag nodig ik u uit voor een bijeenkomst over het instellen van een adviesraad sociaal domein op woensdag 17 april
om 18.00 uur in kamer 1.53 van het stadskantoor, (voorafgaand aan de raadsvergadering).
Tijdens de bijeenkomst wordt er gezorgd voor een broodje. Aan u wil ik vragen om per fractie één iemand af te vaardigen
voor de bijeenkomst.
Tijdens de bijeenkomst wil ik uw input ophalen over de adviesraad sociaal domein in Bergen op Zoom.
Zoals u weet, is er vorig jaar een proces doorlopen met het burgerpanel en andere geïnteresseerden over een
adviesraad sociaal domein. Hoe geef je een adviesraad vorm? Welke taken en welke bevoegdheden horen daarbij?
Aan de hand van waarderend vernieuwen is tijdens de1ste bijeenkomst veel input opgehaald. De uitkomst van deze
bijeenkomst is ook teruggekoppeld aan u. Na de eerste bijeenkomst heeft er met een deel van de groep tijdens twee
werkbijeenkomsten nadere uitwerking plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een conceptvoorstel (verordening) voor een
adviesraad sociaal domein. De input (conceptvoorstel) is nog steeds actueel en wil ik niet verloren laten gaan. Daarom
wil ik tijdens de bijeenkomst op 17 april a.s. het conceptvoorstel presenteren, deze input toetsen met uw ideeën en het
voorstel aanpassen. Daarna kan de besluitvorming starten met als resultaat, een raadsvoorstel voor het instellen van een
adviesraad sociaal domein. De betrokken leden van het burgerpanel worden ook geïnformeerd over dit proces.
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via het e-mailadres van Maaike van Toledo (beleidsadviseur):
m.m.f.vantoledo@berqenopzoom.nl Graag daarbij aangeven wie er namens de fractie aansluit bij de bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
namens het college,

Dhr. A. Harijgens
Wethouder.

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact: www.bergenopzoom.nl

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

T140164
F (0164) 245356
KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN: NL41BNGH 0285000942
B BIC: BNGHNL2G

