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Gemeente Steenbergen (de Gemeente) gevestigd aan Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen, op 
grond van artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester R.P van den 
Belt MBA en handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders d.d. 

en 

Dienstverleners: 

Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen gevestigd aan Fabrieksdijk 6, 4651 BR te Steenbergen, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door A.F. Hommel, voorzitter; 

Wij Zijn Traversegroep, gevestigd aan Wassenaarstraat 60, te 4611 BS Bergen op Zoom, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door A. van Rijen, bestuurder; 

Stichting Vraagwijzer Steenbergen gevestigd aan Fabrieksdijk 6, 4651 BR Steenbergen, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door W. van Breda MBA, voorzitter en J.H. Brouwer, bestuurslid. 

Het Convenant noemt de Gemeente en Dienstverleners gezamenlijk Partijen en ook separaat van 
elkaar een Partij. 

Het Convenant noemt Dienstverleners ook separaat van elkaar Dienstverlener. 

O V E R W E G I N G E N 

Partijen overwegen bij het aangaan van het Convenant als volgt: 

A. De Gemeente voert vanaf 1 januari 2015 de naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) gedecentraliseerde verantwoordelijkheden uit de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten ("Maatschappelijke ondersteuning"), de Jeugdwet en de Participatiewet uit voor 
haar Inwoners binnen het daarvoor beschikbare budget. 

B. In de nota sociaal domein (2013) van de Gemeente zijn de volgende doelstellingen 
opgenomen: 

'Eigen kracht'drijft allereerst de burger naar zo volledig en volwaardig mogelijk participeren in de 
samenleving. Daar waar de burger, ook met hulp van familie, vrienden, mantelzorg en 
vrijwilligers, er niet in slaagt in voldoende mate te participeren, krijgt deze (professionele) 
ondersteuning 'op maat'. Ook deze (professionele) ondersteuning vindt dichtbij de burger 
plaats. De noodzakelijke ondersteuning wordt geboden door een samenhangend 
uitvoeringsnetwerk van partners onder regie van de gemeente. De principes van 'één gezin, 
één dossier, één regisseur'en 'inclusief Ġeuken en werken zijn normatief. 

De directe prestaties (output) van het netwerk met regie en uitvoering in het social domein 
zijn primair waarneembaar aan de realisatie van de benoemde contouren van het stelsel. 
Als belangrijkste meetpunten zijn in beeld: 

« tevredenheid onder burgers en netwerkpartners over, en vertrouwen in, 'het stelsel' 
(beter) 

» de mutatie in omvang en prijs van geleverde diensten vanuit 'het stelsel' (goedkoper) 



» per beleidsveld het deel van de doelgroep dat daadwerkelijk bereikt wordt, beter 
(bijvoorbeeld het aandeel van kinderen met een ondersteuningsvraag ontvangen 
daadwerkelijk passend onderwijs) 

De Dienstverleners vormen een samenhangend uitvoeringsnetwerk onder regie van de 
Gemeente. 

C. De Gemeente hanteert binnen de uitvoering van haar taken binnen het sociaal domein de 
volgende uitgangspunten: 

» Eerst eigen kracht; 

» We zetten op tijd in; 

« Het vangnet is de uiterste oplossing; 

» Ontschotting en winst door samenwerking; 

» We gaan uit van het te bereiken resultaat; 

» We kiezen voor innovatie; 

» Dichtbij; 

» Inclusie; 

» Een gezin, een plan, een regisseur. 

D. De Gemeente beschikt met betrekking tot het sociaal domein over een integrale toegang 
waarbij integraal betekent dat de vraag van inwoners over ondersteuning in het sociaal 
domein in een samenhangende aanpak wordt afgehandeld. Zowel in het proces vanaf de 
melding of ondersteuningsaanvraag als in de uitvoering. De vraag kan op verschillende 
plekken in de gemeente starten. 

E. De Gemeente wil met een kwaliteitsimpuls in het welzijnswerk het voorliggend veld versterken 
waardoor het beroep op zwaardere zorg en maatwerkvoorzieningen afneemt. Onder een 
kwaliteitsimpuls wordt verstaan het versterken van het voorliggende veld en het verbreden van 
het aanbod van het welzijnswerk voor alle inwoners in de gemeente Steenbergen van 0-100+. 

Onder het voorliggende veld verstaan we alle vrij toegankelijke en collectieve voorzieningen 
die, in tegenstelling tot de maatwerkvoorziening, voor elke inwoner zonder tussenkomst van 
een toegang verlenende organisatie (verwijzing) bereikbaar zijn. 

F. De Gemeente onderschrijft de noodzaak om met Dienstverleners te overleggen op welke wijze 
de onder (B) genoemde doelstelling bereikt kan worden op basis van de onder (C) genoemde 
uitgangspunten. 

G. Dienstverleners onderschrijven de doelstelling genoemd onder (B) en de uitgangspunten 
genoemd onder (C). 

H. De Partijen erkennen dat op basis van gelijkwaardigheid en consensus de kwaliteitimpuls van 
het welzijnswerk gestalte dient te krijgen, waarbij oog is voor de opdrachtgeverrol en 
opdrachtnemersrol. 

I. De Gemeente beschikt voor de realisatie en uitvoering van de onder (B) genoemde 
doelstelling over wettelijke bevoegdheden, legitimiteit op basis van politieke besluitvorming en 
financiële middelen. 
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J. De Partijen erkennen dat zowel nu als voor de toekomst verschillende onzekerheden bestaan 
met betrekking tot de te realiseren doelstelling. Bij complicaties in het bereiken van de 
doelstellingen dient er tussen partijen overlegd te worden met het doel om tot een duurzame 
oplossing te komen. 

K. De Gemeente acht het gezien de eerdere trajecten over de vorming van een Brede 
Welzijnsinstelling (2013-2014) en het traject Samenhang in Welzijnswerk (2015-2016), die niet tot 
de gewenste resultaten hebben geleid, noodzakelijk om de regievoering over de gewenste 
versterking van de samenwerking in het voorliggend veld te weten de kwaliteitsimpuls op zich te 
nemen en wenst dit samen met de Dienstverleners gedurende de looptijd van dit Convenant 
conform de vastgelegde afspraken tot uitvoering brengen. 

Partijen verklaren als volgt overeen te zijn gekomen: 

ARTIKEL 1 DOEL VAN HET CONVENANT 

Dit Convenant brengt tussen Partijen een structuur tot stand voor overleg om te komen tot een 
kwaliteitsimpuls in het welzijnswerk zoals bedoeld in overweging B. 

ARTIKEL 2 DUUR VAN HET CONVENANT 

Partijen sluiten dit Convenant tot en met 31 december 2018 of zoveel eerder als het doel zoals 
deze geformuleerd is in artikel 1 is gerealiseerd. 

ARTIKEL 3 U I T G A N G S P U N T E N VOOR DE S A M E N W E R K I N G 

3.1 Partijen komen overeen dat zij bij het uitvoeren van dit Convenant en de daaruit voorkomende 
overeenkomsten altijd te goeder trouw zullen handelen. 

3.2 Elke Dienstverlener verklaart door ondertekening van dit Convenant dat zij een zakelijke of 
andere doelstelling of verbintenis waarvan zij redelijkerwijze kan verwachten dat deze het 
voorwerp van dit Convenant of een daaruit voortkomende overeenkomst(en) geweld aan kan 
doen, tijdig en vooraf volledig openbaar maakt aan de Gemeente en andere 
convenantpartijen. 

ARTIKEL 4 W E R K G R O E P EN S T U U R G R O E P ( INHOUDELIJKE EN BESTUURLIJK) 

4.1 Alle Partijen die dit Convenant ondertekenen richten met elkaar een bestuurlijk overleg op en 
nemen deel aan deze structuur. 

4.2. Taak bestuurlijk overleg: 

- besluiten nemen over voorstellen inhoudelijke werkgroep; 

- levert input voor de organisatorische en bestuurlijke kaders om de onder artikel 1 genoemde 
doelstelling te realiseren; 
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- verstrekt de kaders aan de inhoudelijke werkgroep waarbinnen voorstellen worden uitgewerkt 
om voor de Steenbergse bevolking van 0 -100+ een passend duurzaam welzijnsaanbod van 
algemene collectieve activiteiten te ontwikkelen en uit te gaan voeren waarbij de vraag van de 
burger centraal staat. 

4.3 Er wordt een inhoudelijke werkgroep ingericht waar partijen deelnemers voor aanwijzen. 

4.4 Taak inhoudelijke werkgroep: 

- voorstellen doen met betrekking tot de inhoudelijke in dit convenant benoemde onderwerpen; 

- contacten onderhouden met relevante stakeholders om de input en onderbouwing voor in te 
brengen voorstellen te genereren. 

4.5 Door de Gemeente in te stellen bestuurlijk overleg en werkgroep(en) behandelen de relevante 
agenda. Van de voortgang en uitwerking van de agenda vindt verslaglegging plaats die 
digitaal wordt verspreid. 

ARTIKEL 5 O V E R L E G V O R M E N 

5.1 De Gemeente organiseert de overleggen. De data worden na de eerste overleggen voor een 
termijn van 1 jaar in gezamenlijkheid bepaald. De vergaderstukken worden minimaal 1 week 
voor aanvang van het overleg per e-mail aan de deelnemers bekend gemaakt. 

5.2 De Dienstverlener vaardigt minimaal één, maximaal 2 personen af per werkgroep. Deze 
afvaardiging is niet op naam. Op basis van de agenda van het betreffende overleg vaardigt de 
Dienstverlener een ter zake kundig persoon af. 

5.3 De Gemeente vaardigt deelnemers af voor de diverse overleggen De Gemeente is belast met 
het organiseren van de verschillende overleggen. De Gemeente voert de volgende activiteiten 
uit ten aanzien van de overleggen: 

a. het actueel houden van de deelnemerslijst van de overleggen. 

b. het actueel houden van de contactpersonenlijst voor de overlegstructuur. 

c. het organiseren en regisseren van en deelnemen aan de overleggen. 

5.4 Te bespreken onderwerpen voor de overleggen kunnen worden voorbereid door nader in te 
stellen werkgroepen of door het inschakelen van externe deskundigen. Over de opdracht, 
omvang en kosten worden afspraken gemaakt tijdens de overleggen en desgewenst middelen 
door de Gemeente beschikbaar gesteld. Deze afspraken worden vervolgens schriftelijk 
vastgelegd in een verslag. 

ARTIKEL 6 PROJECTPLAN 

6.1 Om het onder artikel 1 gestelde doel te realiseren wordt door de werkgroep een projectplan 
opgesteld. 

6. 2 Het projectplan zorgt voor de inhoudelijke vertaalslag van de overleggen en 
verbetervoorstellen die richting geven aan de realisering van het onder artikel 1 gestelde doel. 
Het projectplan bevat tenminste de volgende elementen: 
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a. visie op de gewenste transformatie in het sociaal domein voor alle burgers van 0 -
100+ en nadere uitwerking van het gezamenlijke doel; 

b. een beschrijving van de rollen van de partijen om te komen tot een duidelijke 
scheiding van regievoering en de uitvoering van de werkzaamheden; 

c. inhoudelijke onderwerpen die per 1.1.2019 uitgewerkt moeten zijn. De kwaliteitsimpuls 
welzijnswerk zal tenminste een advies bevatten over: 

1. de informatie en adviesfunctie voor het welzijnswerk in relatie tot de integrale toegang; 

2. verbindingen tussen het voorliggend veld en de maatwerkvoorzieningen die door partners 
uitgevoerd worden; 

3. de wijze waarop nieuwe ontwikkelingen door middel van zowel kwantitatief als kwalitatief 
onderzoek worden gevoed en vertaald naar nieuwe producten 

4. deskundigheidsbevordering in het voorliggend veld 

5. borging van de kwaliteit 

6. sturing en monitoring 

d. scenario's met betrekking tot de organisatie van het welzijnswerk waarbij gedacht wordt aan 
de uitwerking van de volgende scenario's: 

1. nieuwe stichting met alle personeel in dienst; 
2. nieuwe stichting met alle personeel gedetacheerd. Vanuit 1 partij of eventueel vanuit meerdere 

verschillende parti jen: 
3. Welzijnswerk bij een bestaande partij onderbrengen: 
4. mogelijk een andere variant die nu nog niet in beeld is 

e. voor 1 januari 2018 duidelijkheid over de organisatiestructuur i.v.m. start van nieuwe 
werkorganisatie uiterlijk 1 januari 2019. 

f. planning tot en met 31-12-2018 waarbij de procesgang van politieke besluitvorming leidend 
dient te zijn en de oplevering vanuit de werkgroep en besluitvorming in de stuurgroep eerder 
dan 31-12-2018 dient plaats te vinden 

ARTIKEL 7 WIJZIGINGEN IN HET CONVENANT 

Wijzigingen van dit convenant komen tot stand door schriftelijke goedkeuring van alle partijen. 
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ARTIKEL 8 BEËINDIGEN VAN HET CONVENANT 

leder van de partijen is gerechtigd om het convenant door middel van een gemotiveerde brief op te 
zeggen. 

Dit convenant wordt beheerst door het Nederlandse recht. 

OP DEZE WIJZE kwamen de Partijen tot het Convenant, getekend op 23 maart 2017 

4^ 
(handtekening) 

Gemeente Steenbergen 

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

Wethouder C.J.M van Geel 

(handtekening) 

Stichting Welzijn Ouderen 

Steenbergen 

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

A.F. HommeJ Ą 

(handtekening) 

Wij Zijn Traverse Groep 

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

A. van Rijen 

: 

I 
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(handtekening) 

Stichting Vraagwijzer Steenbergen 

ìeìřri 9 Rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

I .B W. van Breda 

9 


