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Informatiebrief WMO Adviesraad 
( 29 augustus 2019  Tijd: 19.30 – 21.30 uur  Locatie: kapel/raadszaal) 

 

Beste leden van de WMO Adviesraad, 

 

Op 29 augustus a.s. is de eerstvolgende vergadering van de WMO Adviesraad. De 

vergadering begint zoals gebruikelijk om 19:30 uur en zal plaatsvinden in de raadszaal. 

 

In deze informatiebrief treft u puntsgewijs (voortgangs)informatie aan over onderwerpen 

op het gebied van het sociaal domein.  

 

A. Mededelingen met betrekking tot deze informatiebrief 

 

In deze brief willen wij u informeren over: 

 wat wij de afgelopen periode gedaan c.q. bereikt hebben en hoe uw input daarin 

verwerkt is;  

 waar we de komende periode mee aan de slag gaan en wat we in dit verband van 

u willen weten;  

 wat er verder speelt; en  

 of er nog onderwerpen zijn die niet door ons zijn aangedragen maar waarover u 

toch iets aan ons wilt meegeven binnen het project sociaal domein.  

 

Het is de bedoeling om u steeds voorafgaand aan uw vergadering een informatiebrief te 

zenden. 

 

Indien u nadere vragen, informatie of aanvullende informatie nodig heeft over de 

projecten dan horen we dat graag. 

U kunt hiervoor contact opnemen met uw secretaris. 

 

B. Wat hebben we in de afgelopen periode gedaan c.q. bereikt en hoe is uw 

input daarin verwerkt? 

 

B1. Leerlingenvervoer 

Afgelopen periode is veel tijd en energie gestoken in het voorbereiden van de 

aanbesteding van het leerlingenvervoer. In samenwerking met de gemeente Bergen op 

Zoom zal de aanbesteding eind augustus 2019 gepubliceerd worden. Met ingang van 

januari 2020 zal het leerlingenvervoer op basis van de aanbesteding plaatsvinden. 

Uitgangspunt is dat de kinderen in het leerlingenvervoer geen enkele hinder hiervan 

ondervinden. 

 

B2. To-taalhuis 

Op 11 september, tijdens de Week van de Alfabetisering, wordt door het To-Taalhuis een 

Taalfeest georganiseerd. De verhalen van verschillende mensen met verschillende 

culturen en achtergronden krijgen letterlijk een podium in Podium Kloosterhof. Met deze 

verhalen leren we meer van elkaars culturen en achtergronden. 

Natuurlijk gaan we het hebben over verschillen, maar bovenal willen we inzoomen op de 

overeenkomsten. Want die zijn er misschien wel meer dan verschillen... 

 

B3. Overeenkomst TWB Rijksvaccinatieprogramma  

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een preventieprogramma gericht op jeugdigen. 

Jeugdigen worden in het kader van dit programma gevaccineerd tegen verschillende 

ernstige infectieziekten. Het RVP is onderdeel geworden van de Wet Publieke 

Gezondheid. Met deze wetswijziging is de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke 

verantwoordelijkheid van de gemeenten komen te vallen om de huidige samenhang 

tussen de uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te borgen. De 
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gemeente moet de uitvoering van het RVP en het basispakket JGZ bij dezelfde 

organisatie beleggen. De uitvoerende organisaties zijn de GGD en TWB. Bij de GGD is de 

uitvoering van het RVP geborgd via een Gemeenschappelijke Regeling 

(samenwerkingsverband 16 gemeenten West-Brabant). Met TWB is een aparte 

overeenkomst nodig. Het college heeft besloten in te stemmen met de overeenkomst 

tussen TWB en de gemeente Woensdrecht inzake het Rijksvaccinatieprogramma onder 

voorbehoud van goedkeuring door alle zes TWB gemeenten. 

Inmiddels zijn de colleges van drie van de zes TWB gemeenten akkoord. In de overige 

gemeenten zal hierover op korte termijn een besluit genomen worden. 

 

B4. Motie voorlichting gebruik van lachgas aan jongeren en ouders  

Op 21 mei 2019 is in de gemeenteraad een motie aanvaard betreffende voorlichting over 

het gebruik van lachgas aan jongeren en ouders. In de motie is het college verzocht:  

1. Uitgebreide voorlichting te geven over het gebruik van lachgas aan jongeren tot 18 

jaar en aan ouders en hierbij de gevaren nadrukkelijk te benoemen;  

2. Voor de komende zomervakantie met deze voorlichting te starten. 

Omdat het gebruik van lachgas gezondheidsrisico’s met zich mee brengt, is het van 

belang om hier gericht informatie over te geven. Er zijn diverse acties ingezet zoals 

publicaties in de Woensdrechtse bode en op social media, voorlichting op de hangplekken 

en jongereninlopen indien gebruik van lachgas wordt gesignaleerd, benadering van 

scholen en verenigingen. 

 

B5. Akkoord gemeenten (VNG) over beschermd wonen  

Zoals bekend heeft in 2015 de commissie Toekomst Beschermd Wonen (commissie 

Dannenberg) geadviseerd om mensen die beschermd wonen, zoveel mogelijk in hun 

eigen omgeving te begeleiden en ondersteunen. Als onderdeel van dit advies heeft deze 

commissie destijds ook geadviseerd om te komen tot een nieuw verdeelmodel van de 

financiële middelen. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van een mogelijke 

verdeling heeft de VNG een expertiseteam opgericht, met de opdracht te bekijken op 

welke manier dit proces zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd kan worden. Hierbij stond de 

continuïteit van hulp en ondersteuning aan cliënten voorop.  

Rijk en gemeenten hebben nu afgesproken in tien jaar tijd tot een gefaseerde invoering 

van het objectief verdeelmodel voor beschermd wonen te komen en ook de 

doordecentralisatie op dit onderdeel in die tijd voor elkaar te krijgen. Dat betekent dat 

gemeenten in die periode geleidelijk overstappen van de huidige (historische) verdeling 

over centrumgemeenten naar een volledig objectieve verdeling over alle gemeenten. Bij 

een objectieve verdeling wordt rekening gehouden met maatstaven zoals 

eenpersoonshuishoudens, somatisch medicijngebruik, aantal inwoners. Vanaf 2022 wordt 

een deel van de middelen voor het eerst objectief verdeeld. De centrumgemeenten 

blijven verantwoordelijk voor bestaande cliënten. De nieuwe cliënten vallen vanaf dat 

moment onder de verantwoordelijkheid van alle gemeenten. Over de eventuele 

doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang naar alle gemeenten zal op basis 

van een evaluatie over vier jaar een beslissing worden genomen.  

Verder moeten gemeenten verplicht regionaal samenwerken om cliënten op een goede 

manier te kunnen blijven ondersteunen. Hoe die verplichte samenwerking er moet komen 

te zien wordt de komende maanden nader uitgewerkt. Ook andere elementen uit het 

advies zullen de komende maanden worden geconcretiseerd, zoals de instelling door Rijk 

en gemeenten van een Taskforce die de inhoudelijke beweging aanjaagt en monitort.  

In de regio West-Brabant West is eind 2017/begin 2018 door de 6 gemeenteraden een 

plan van aanpak vastgesteld ten behoeve van de doordecentralisatie Beschermd Wonen 

en Maatschappelijke Opvang. De zes gemeenten werken samen aan de uitwerking van 

dit plan. Zodra er meer duidelijkheid is over wat het akkoord concreet betekent voor het 

plan, zullen wij u hierover informeren. 

 

B6. Tot slot  

Zijn er zaken die u ons met betrekking tot bovenstaande onderwerpen danwel andere 

onderwerpen mee wilt geven voor de komende periode? 


