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Advies Regionaal Kompas 
  
Geacht college, 
  
De Wmo Adviesraad heeft het Regionaal Kompas doorgenomen. Het Kompas is een 
logische voortzetting van het beleid over de afgelopen vier jaar en maakt 
dientengevolge onderdeel uit van de doorontwikkeling van de Wmo. 
De Wmo Adviesraad heeft de volgende vragen en aandachtspunten: 
  
1. Inhoudelijk 
  
3.2:  Zijn de cijfers die vermeld worden over 2011/2012/2013 het totaal van alle zes 
gemeenten? 
  
4.2.3:  Uitgangspunten. 
Financiering vind plaats vanuit uit de Wmo, echter komt er ook niet een deel voor de 
rekening voor de zorgverzekeraar? 
  
4.2.5:  Zou bijvoorbeeld  voor Woensdrecht  de voormalige kazerne in Ossendrecht of 
de huizen “Amadeus” geen rol kunnen spelen in woonvoorziening? 
  
5.2:  Er staat onder outreachend Veldwerk richt zich op jongeren tussen 12 en 25 jaar. 
Staat dit hier goed? Of zou het 18 of 23 jaar moeten zijn? 
  
6.2.1: Bij punt 5 is vermeld straatteampilot Bergen op Zoom. Is dat ook van toepassing 
op de gemeente Woensdrecht? 
  
6.2.2: Een echte uitgebreide voorlichting zou de knelpunten kunnen verminderen voor 
alle betrokkenen. 
  

  

  

mailto:secretariswmoarwoensdrecht@gmail.com


WMO 
ADVIESRAAD 
 
WOENSDRECHT 
 

Secretariaat: 
C. Kuen – Swolfs 

Melis Blecklaan 36 
4634 VX Woensdrecht 

Tel.nr: 0164-620350 
Email: secretariswmoarwoensdrecht@gmail.com 

 
 

  
2.Conclusie bijlage 1   2008-2014  Regionaal Kompas 
  
Komt het cliënt volgsysteem niet in conflict met de “wet privacy”? 
  
3.Bijlage 2   Relevante ontwikkelingen. 
  
Er staat vermeld stijging aantal klanten van de maatschappelijke opvang met een 
psychiatrische problematiek en/of dubbele diagnose zoals verstandelijke  beperking 
met een psychische stoornis. 
Is de hoogte van deze stijging bekend?  

  
4. Algemeen 
  

1. De Wmo Adviesraad wenst graag inzicht in de jaarplannen van het Regionaal 
Kompas vanaf 2015 en verder.  

2. Is er een tussentijdse evaluatie voorzien indien de uitvoering niet verloopt 
zoals verwacht? De Wmo Adviesraad adviseert om dat wel te doen. 

3. bij 2.2 staat een fout jaartal: 2010 dient 2020 te zijn  

4. De doelgroep is kwetsbare mensen. Het aantal wordt geschat op 0,7%  van de 
bewoners in de regio (= 240.000) Kortom 1680 van de 240.000 zijn kwetsbaar. 
Dit onderzoek dateert van 2006. Door de crisis en de economische effecten 
zal dit wellicht in 2014 hoger zijn. Is bekend hoeveel hoger?  

5. De collectieve GGZ preventie is lokaal per gemeente  geregeld. Wat is het 
beleid in de Gemeente Woensdrecht?  

6. Is er een regionaal communicatieplan betreffende het Regionaal Kompas?  

7. Is er inzicht hoeveel mensen in Woensdrecht gebruik maken van: 

 Maatschappelijke opvang  

 Verslavingsbeleid  

 Openbare geestelijk gezondheidszorg  

 Beschermd wonen 

  

  

  

  

 

mailto:secretariswmoarwoensdrecht@gmail.com


WMO 
ADVIESRAAD 
 
WOENSDRECHT 
 

Secretariaat: 
C. Kuen – Swolfs 

Melis Blecklaan 36 
4634 VX Woensdrecht 

Tel.nr: 0164-620350 
Email: secretariswmoarwoensdrecht@gmail.com 

 
 

 
 
Met belangstelling zien wij uw reactie en antwoord op bovenstaande tegemoet. 
 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Namens de Wmo Adviesraad 
  

  
C. de Weert 
voorzitter 
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