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Geachte heer Van den Kieboom,
In uw brief van 8 november 2016 namens de BSD fractie stelt u vragen over de maatschappelijke aanbesteding van de
wijkaccommodaties. In de eerste plaats maken wij onze excuses voor de late beantwoording. Graag beantwoorden wij
hieronder uw vragen als volgt.
Vraag 1
Wie is nu verantwoordelijk portefeuillehouder over dit beleidsterrein. Wethouder Kammeijer (welzijn) of wethouder van
der Weegen(arbeidsmarktbeleid)?
Antwoord
Beide wethouders zijn hierbij vanuit genoemde portefeuilles betrokken.
Vraag 2
Zijn de beweringen gedaan in BN De Stem van vandaag 8 november 2016 door wethouder van der Weegen
gebaseerd op besluit(-en) van uw college?
Antwoord
Het betreffende artikel gaat over het gegeven dat wethouder Van der Weegen een einde wil aan de impasse rond de
wijkhuizen. Dit was een wens die bij het gehele college leefde.

Vraag 3

Wat heeft u de afgelopen periode gedaan om SVW en "Wij zijn..Traverse" letterlijk gezamenlijk aan tafel te krijgen?
Bent u op de hoogte van het feit dat de bestuurder van "Wij zijn..Traverse" ook geen contact wenst met "De
Ontmoeting"?
Antwoord
Begin november heeft het college beide partijen uitgenodigd voor een gesprek om samen te zoeken naar een
oplossing voor het personeel van SVW. Dit is toen niet gelukt. Inmiddels hebben SVW en WijZijn Traversegroep de
intentie naar ons uitgesproken om te gaan samenwerken aan de transformatie van de wijkcentra.
Er is wel degelijk contact geweest tussen WijZijn Traverse groep en “De Ontmoeting” in het begin van het
maatschappelijk aanbestedingsproces. Hieruit bleek dat er een fundamenteel verschil van inzicht is in de wijze van
uitvoeren van deze opdracht.

Vraag 4
Is u bekend dat de bestuurder van "Wij zijn..Traverse, deze zomer extra personeel heeft aangetrokken met het oog op
het beheren van de wijkaccommodaties vanaf 1 januari a.s.?
Antwoord
Nee, dat is ons niet bekend. Uit navraag bij WijZijn Traversegroep is gebleken dat WijZijn deze zomer geen personeel
heeft aangetrokken met het oog op beheer van de wijkcentra. Er zijn afgelopen jaar wel andere vacatures bij WijZijn
geweest in het kader van de uitvoering van de reguliere opdracht voorde gemeente Bergen op Zoom. WijZijn is vanuit
haar reguliere opdracht verantwoordelijk voor o.a. het maatschappelijk werk, welzijnswerk en de maatschappelijke
opvang.
Vraag 5
De BSD-fractie wenst op korte termijn een uitvoerig verslag van de gang van zaken rond de maatschappelijke
aanbesteding van de wijkaccommodaties.
Antwoord
Het college heeft de raad per brief van 1 december (U16-060036) ingelicht over de stand van zaken rond de
maatschappelijke aanbesteding van de wijkaccommodaties. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar deze brief. Tevens
heeft het college toegezegd de raad ter zake een evaluatie toegezegd in het 1e kwartaal van 2017.
Vraag 6
Kunt u aangeven waarom u vooralsnog gekozen heeft voor "Wij zijn Traverse”, en andere inschrijvers op de
aanbesteding .waaronder "De Ontmoeting", heeft afgewezen? Graag willen wij hierbij harde criteria die u daarbij heeft
gehanteerd.
Antwoord
Zowel WijZijn Traversegroep als “De Ontmoeting" zijn gevraagd om een uitgewerkt plan en een meerjarenbegroting in
te dienen op uiterlijk 1 december. Alleen het ingediende voorstel van WijZijn voldeed hieraan. Bij het voorstel van “De
Ontmoeting” ontbrak een uitgewerkt plan en een meerjarenbegroting. Dit voorstel kon dus niet aan de
randvoorwaarden getoetst worden. Deze randvoorwaarden zijn te vinden via www.bergenopzoom.nl/wiikcentra. Het
voorstel van "De Ontmoeting” is gelet hierop door het college afgewezen op basis van onvolledigheid.

Vragen?
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. drs. S.P.M.
Verstraten, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277726.
Met vriendelijke groet,
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