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Wijziging in de samenwerking binnen het Huis van Morgen

Kennisnemen van
Wijziging in de samenwerking binnen het Huis van Morgen.

lnleiding
Het Huis van Morgen is erop gericht de bekendheid van zorginnovaties te vergroten met als doel dat

mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Het Huis van

Morgen presenteert technologische, innovatieve hulpmiddelen en geeft hierover voorlichting aan

inwoners, mantelzorgers, studenten en professionals.

De gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht sloten op l juli 2020 een

samenwerkovereenkomst met betrekking tot het Huis van Morgen met elkaar af. Op grond van deze

overeenkomst legt iedere gemeente jaarlijks een budget in en afgesproken is dat het Huis van Morgen

halfjaarlijks rouleert tussen de deelnemende gemeenten.

lnformatie
De bezoekersaantallen van het Huis van Morgen zijn erg laag. Door de lockdown was een fysiek bezoek

niet toegestaan, maar ook digitaal wordt er zeer weinig gebruik gemaakt van het Huis van Morgen. Omdat

het Huis van Morgen in haar huidige vorm de doelgroepen onvoldoende bereikt, hebben de

portefeuillehouders (unaniem) besloten om een andere invulling te geven aan het Huis van Morgen. Voor

het vormgeven van de doorontwikkeling naar een Huis van Morgen nieuwe stijl is een wijziging van de

huidige afspraken in de samenwerkingsovereenkomst nodig. ln de samenwerkingsovereenkomst is

bepaald dat wijzigingen worden vastgelegd in een addendum.

De huidige deelnemende gemeenten zetten de samenwerking in 2022voorl, en leggen daarbij in2O22
geen nieuw budget in, maar gebruiken het overschol2020 en 2027 voor de financiering van het Huis van

Morgen nieuwe stijl in 2022.

Consequenties
Door de wijziging in de samenwerking zalde vorm van het Huis van Morgen in2O22 wijzigen

Communicatie
Deelnemende part¡jen zijn de gemeenten Roosendaal, Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom. Het

Huis van Morgen nieuwe stijl is relevant voor inwoners van de aangesloten gemeente.

ln het voorstel met betrekking tot de doorontwikkeling is de communicatie naar deze inwoners een punt

van aandacht. De hu¡dige coördinator Huis van Morgen is op de hoogte van de gewenste doorontwikkeling

en gevraagd hierover advies uit te brengen.

Vervolg(procedureI



ln het 4e kwartaal 2O21zal een voorstel voor de doorontwikkeling ter besluitvorming aan de colleges van
de deelnemende gemeenten worden aangeboden. U wordt, met een raadsmededeling hierover
geinformeerd.

Bijlagen

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te geihformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van
De secretaris,


