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12.       

13.       

14.  27 2  BSD Is er een draaiboek gereed indien een hbo instelling 
overweegt zich hier te vestigen? Zo ja, wat houdt dit 
draaiboek in en welk concurrerend aanbod kunnen wij 
op tafel leggen?  
 

 

15.  25 2 BSD Voor de taken van de GROGZ wordt een bedrag 
geraamd van  € 1.247.937.  
Betreft dit alleen uitvoering wettelijke taken of horen 
hier ook de door gemeente Bergen op Zoom 
gewenste dienstverlening bij?    
Wat is de bijdrage van het Rijk voor de eerder 
genoemde €1.247.937? 

 

16.  31 2 BSD In het overzicht wordt aangegeven dat er tweemaal 
zoveel absoluut verzuim is onder leerlingen in Bergen 
op Zoom t.o.v. het landelijk gemiddelde. 
Betreft het hier geregistreerd verzuim of is het verzuim 
in de praktijk hoger? 
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Wat wordt verstaan onder relatief verzuim? 
 

17.  31 2 BSD In het overzicht staat niets ingevuld over 2014 en 
2015 over aantal cliënten met een 
maatwerkvoorziening. Waarom is hier niets vermeld? 
De gemeenten leveren toch de informatie die van het 
CBS wordt  verkregen. Kunt u alsnog de aantallen 
weer geven? 
Kunt  u ook aangeven hoeveel inwoners van een 
algemene  voorziening gebruik gemaakt hebben 
i.h.k.v. de WMO over diezelfde jaren?                                   

 

18.  31 2 BSD Komt de vermindering van de rijksbijdrage voor 
beschermd wonen alleen ten laste van de gemeente 
Bergen op Zoom of dragen andere gemeenten                                   
in het verzorgingsgebied hier ook aan bij als gekozen                                     
wordt voor het op peil houden van de bestaande  
voorzieningen? 

 

19.  33 2 BSD Kunt u aangeven hoe de output van het REWIN 
wordt gemeten? Hoe kan Bergen op Zoom 
hierop sturen? 

 

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

 


