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OndenaterprHuis van Morgen 2020

Bijlage: geen

Doel
Uw raad te informeren over het Huis van Morgen in 2020.

lnformatie
Het Huis van Morgen is per 1 april2019 afgesplitst van het Care lnnovation Center. De doelstelling van
het Huis van Morgen is het voorlichten van inwoners en (toekomstige) zorgprofessionals, waaronder
WMO-adviseurs, over innovaties die het mogelijk maken om langer thuis te wonen. Het Huis van
Morgen heeft een fysieke thuisbasis in het Kellebeek College, naast een website en een mobiel Huis
van Morgen dat op locatie een bijdrage kan leveren aan voorlichtingsactiviteiten.

Vanaf april 2019 zijn Bergen op Zoom en Roosendaal verder gegaan als eigenaren van het Huis van
Morgen. lnmiddels is de gemeente Woensdrecht ook deelnemer en heeft de gemeente Steenbergen
de intentie om in 2020 deelte nemen.
"D6" gemeenten hebben interesse in het concept. Afgelopen jaar is het Huis van Morgen frequent
bezocht door geïnteresseerden uit de regio en heeft het Mobiele Huis van Morgen regelmatig aan
bijeenkomsten bijgedragen. Echter, het is voor de regiogemeenten aantrekkelijker gebleken om op ad
hoc of "prepaid" basis gebruik te maken van de diensten van het Huis van Morgen dan om een vaste
deelnemer te zijn. Men vindt de jaarlijkse kosten voor deelname te hoog.

De bestuurlijke ambitie is een regionale reikwijdte van het Huis van Morgen. Er is daarom kritisch
gestuurd op de kosten van het Huis van Morgen en nagedacht over betaalbaarheid van die kosten.
Er is een aantal scenario's voor de toekomst afgewogen met als beoogd resultaat:

- Duurzaam voortzetten Huis van Morgen,
- Lage structurele kosten,
- Optimale bereikbaarheid in de regio,
- Deelname door alle 9 regiogemeenten.

Lagere kosten door roulerend gastheerschap, aantrekkelijker voor D9
Het scenario dat begin 2020 verder uitgewerkt wordt gaat uit van roulerend gastheerschap. Het Huis
van Morgen zal per half jaar in een andere gastgemeente worden gehuisvest. Door gebruik te maken
van leegstand kan de gastgemeente binnen het eigen netwerk gunstige afspraken maken voor tijdelijke
huisvesting. Daarnaast kan de gastgemeente naar eigen inzicht combineren met andere "pop-ups" bijv.
veiligheid en duuzaamheid. De verwachting is dat de huisvestingskosten flink minder zullen zijn dan
de huidige huur, wellicht zelfs zal er geen huur betaald hoeven worden.
Door roulerend gastheerschap wordt het aantrekkelijker voor buurgemeenten om deel te nemen in het
concept Huis van Morgen.

Meer baten door prepaid model, aantrekkelijker voor D9
Regiogemeenten geven aan dat zij de kosten voor vaste deelname te hoog vinden. Wel willen zij
incidenteel betalen voor afgenomen diensten. Onderdeelvan de doorontwikkeling is het uitwerken van
een "prepaid" model.
Het "prepaid" model geeft aan uit welke diensten (voorlichting in Huis van Morgen of op locatie) er zijn
en wat dat kost.

Deelname door D9 gemeenten
Het vertrek van het Huis van Morgen uit Roosendaal lijkt niet direct in het belang van de Roosendaalse
inwoner te zijn. lnwoners moeten verder reizen. Het voortzetten van het Huis van Morgen onder de
huidige voorwaarden betekent echter een zeker einde van het Huis van Morgen. Regionale reikwijdte is



belangrijk omdat dit aantrekkelijk is voor de ondernemers die hun producten kosteloos etaleren in het
Huis van Morgen.
Door het gastheerschap te laten rouleren wordt tegemoetgekomen aan een gezamenlijke wens om het
Huis van Morgen duuzaam voort te zetten tegen lagere kosten, waarbij optimale bereikbaarheid kan
worden georganiseerd en de kans op succesvolle samenwerking door de D9 wordt vergroot.

De samenwerking van de huidige deelnemende gemeenten zal worden voortgezet door verlenging van
de huidige DVO. De gemeente Steenbergen heeft de intentie om begin 2020 ook deelte nemen.
De DVO is een eenvoudige manier om transparant afspraken tussen de gemeenten te regelen. Het
Huis van Morgen heeft geen rechtspersoonlijkheid.

Vervolg (procedure)
De deelnemende gemeenten zullen begin 2020 de details hebben uitgewerkt voor roulerend
gastheerschap en het "prepaid" model. Deze detaíls worden vastgelegd in een nieuwe
dienstverleningsovereenkomst, inclusief begroting.

Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geÏnformeerd.

Hoogachtend,
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