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Aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van de gemeenten Steenbergen , Woensdrecht en 
Bergen op zoom 

Bergen op zoom 2 mei 2016 

Geachte leden van de colleges van B. en W. en van de gemeenteraden , 

De drie Kringen Steenbergen ,Woensdrecht en Bergen op Zoom van KBO Brabant werken nauw 
samen op het gebied van belangenbehartiging binnen de Brabantse Wal. De KBO's volgen op deze 
manier de structuur van het openbaar bestuur in onze regio. 

Zoals alom bekend werken de gemeentes Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht nauw 
samen op diverse beleidsterreinen zoals o.a. het sociale domein, Sociale Dienst. Wmo en Jeugdzorg . 

Een belangrijk beleidsterrein is het Sociaal Domein en nog specifieker de uitvoering van de WMO. 
Deze wet is in 2015 ingrijpend gewijzigd waarbij de drie gemeentes verantwoordelijk zijn geworden 
voor de regie van deze wet. 
Bij zo'n belangrijke wijziging is samenwerking een groot goed . 
De uitvoering van de WMO verloopt redelijk tot goed maar het beleid is begrijpelijk tot nu toe 
voorzichtig geweest. 
De uitkomsten van de jaarrekening 2015 zijn kortelings bekend gemaakt en daaruit blijkt dat er een 
overschot is op de WMO! 
Bij een voorzichtige, behoedzame invoering was dat ook te verwachten. 
De 3 KBO kringen willen aan uw college en raad het dringende advies geven om het overschot van de 
WMO gelden aan te merken als een bestemmingsreserve voor de toekomst. Indien er in de komende 
jaren grotere uitgaven zijn dan begroot dan is er een buffer en hoeft het voorzieningenpakket niet 
bijgesteld te worden. 
Wij krijgen meermaals van onze leden berichten dat inwoners voorzichtig zijn met WMO aanvragen 
omdat de eigenbijdrage aan de hoge kant is. Wellicht biedt het overschot 2015 en de ontwikkelingen 
van de inkomsten en uitgaven in 2016 een mogelijkheid om de eigenbijdrage van diverse regelingen 



nog eens "klantvriendelijk "te bekijken. Uiteindelijk is de WMO ervoor om inwoners langer thuis te 
laten wonen en deel te laten nemen aan maatschappelijke activiteiten. 

De Kringen Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op zoom van KBO Brabant met ruim 4.000 leden 
doen middels dit schrijven een dringend beroep op uw college en raad om het financieel beleid 
zodanig in te richten dat de WMO gelden ook in de toekomst voor dit doel kunnen worden 
aangewend 

Hoogachtend 
Namens de drie KBO Kringen 

Maarten van Eekelen voorzitter KBO kring Bergen op Zoom 
Christ de Weert, voorzitter KBO kring Woensdrecht 
Mart Verhagen voorzitter KBO kring Steenbergen 

cc. WMO Raad Woensdrecht /Steenbergen 
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