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Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom,
Op 13 november 2018 zijn in de Begrotingsraad 2019 twee moties aangenomen. Het betreft de motie 'Monitoring
Innovaties Sociaal Domein' (met kenmerk RMO18-0023) en de motie 'Integraal en Toegankelijk Sociaal Domein' (met
kenmerk RMO18-0019). De moties beogen een heldere informatievoorziening (zowel financieel als inhoudelijk) over het
verloop van de innovatieprojecten in het Sociaal Domein.
ln deze brief sturen wij u een update over de voortgang hoe wij deze moties hebben opgepakt.
ln de Begroting 2019 heeft u voor de transformatie van het sociaal domein een innovatiebudget van€ 1,5 miljoen
beschikbaar gesteld. Door de inzet van dit budget moet de ondersteuning van inwoners effectiever en efficiënter worden,
waardoor de ondersteuning betaalbaar blijft of wordt.
Op 20 december 2018 bent u bij brief (met kenmerk U18-018356) geïnformeerd over de wijze waarop het
innovatiebudget ingezet wordt. Namelijk door:
• uitvoering te geven aan de Right to Challenge en het stimuleren van innovatie;
• op 1 januari 2019 te starten met het leerjaar van de Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein (zijnde de
gemeentelijke toegang);
• te starten met een nieuw transformatietraject 'Doorontwikkeling Voorliggend Veld en Maatwerk'.
Tijdens informerende bijeenkomsten op 2 april en 26 september 2019 zijn presentaties gegeven over de transformatie
van het sociaal domein en de wijze waarop de beschikbare middelen worden ingezet. Ook is tijdens die bijeenkomsten
ingegaan op de hierboven genoemde moties. Samen met u hebben we geconcludeerd om in maart 2020 wederom een
informerende bijeenkomst te houden. Op deze manier blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.
Door bovenstaande acties en afspraken over hoe wij u op de hoogte houden over de voortgang van de transformatie
Sociaal Domein en inzet van het innovatiebudget beschouwen wij de motie 'Monitoring Innovaties Sociaal Domein'
(RMO18-0023) op dit moment als afgedaan.
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De motie 'Integraal en Toegankelijk Sociaal Domein' (met kenmerk RMO18-0019) beschouwen wij nog niet als afgedaan,
omdat aan het thema 'kinderarmoede' tijdens deze bijeenkomsten niet expliciet aandacht is besteed. Wij zullen dit thema
en de wijze waarop wij dit het hoofd willen bieden, meenemen in de informerende bijeenkomst die wij in maart 2020 voor
u zullen houden.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer J.J. van Schaik,

bereikbaar via telefoonnummer 0164 - 277172 .
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
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