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Informatiebrief WMO Adviesraad 
(23-01-2020   Tijd: 19.30 – 21.30 uur  Locatie: kapel/raadszaal) 

 

Beste leden van de WMO Adviesraad, 

 

Op donderdag 23 januari 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. Begroting TWB 2020 

De jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar wordt in de gemeente 

Woensdrecht uitgevoerd door Thuiszorg West Brabant (TWB). TWB heeft een begroting 

voor het jaar 2020 ingediend, waarin de kosten voor het uitvoeren van het wettelijke 

basispakket zijn verwerkt. De kosten voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 

worden in 2020 hoger doordat het aantal kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar is 

gestegen. Het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten in te stemmen met 

de begroting 2020 voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 4 jaar. De 

extra kosten kunnen structureel gedekt worden uit het onderwijsachterstandenbudget en 

het budget plus-taken TWB. 

 

B2. Nieuwe overeenkomst met Jeugdsportfonds  

In het kader van armoedebestrijding is het plan van aanpak kinderarmoede ‘armoede is 

geen kinderspel’(2017) opgesteld. Een aantal van de omschreven resultaten zijn als 

volgt: 

• Meer kinderen maken gebruik van regelingen en voorzieningen die er voor hen zijn. 

Zo krijgen zij een beter perspectief om de regie van hun eigen leven ter hand te nemen 

en te houden; 

• Meer kinderen die in een achterstandssituatie verkeren, doen mee in de samenleving; 

• Meer kinderen doen actief mee zonder dat zij financiële belemmeringen ondervinden. 

Het Jeugdfonds Sport Brabant creëert sportkansen voor kinderen en jongeren van 4 tot 

18 jaar 
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die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een 

sportvereniging. Op deze manier kunnen kinderen en jongeren zich ontwikkelen op 

fysiek, 

sociaal en mentaal vlak, net als andere leeftijdsgenoten. Hierdoor kunnen bovenstaande 

resultaten vanuit het plan van aanpak kinderarmoede behaald worden. 

 

De samenwerkingsovereenkomst met Jeugdfonds Sport liep eind 2019 af. Het college 

heeft op 10 december 2019 besloten om de samenwerkingsovereenkomst met 

Jeugdfonds Sport voor 3 jaar vast te stellen. 

 

B3. Convenant beschermd wonen en opvang 

Eén van de taken in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is dat gemeenten 

verantwoordelijk zijn voor het bieden van beschermd wonen en opvang. De budgetten 

voor beschermd wonen en opvang worden verstrekt aan de 43 centrumgemeenten. 

Bergen op Zoom is één van de 43 centrumgemeenten, waartoe ook de gemeenten 

Steenbergen, Woensdrecht, Halderberge, Rucphen en Roosendaal behoren. De afspraken 

die de zes gemeenten hebben gemaakt met betrekking tot de uitvoering van het 

beschermd wonen en opvang zijn vastgelegd in een convenant en mandaatbesluit. Het 

convenant loopt af op 31 december 2019. 

De afspraken moeten opnieuw vast gelegd worden in een convenant en mandaatbesluit. 

Het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten in te stemmen met het 

convenant. Het college en de burgemeester van de gemeente Woensdrecht hebben 

besloten in te stemmen met het mandaatbesluit “Beschermd wonen en opvang”, ieder 

voor wat betreft hun bevoegdheden. 

Ook is in de overige betrokken gemeenten hier inmiddels een besluit over genomen en is 

men akkoord gegaan met de voorgestelde afspraken. 

 

B4. Nieuwe wet voor verplichte psychische hulp 

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking 

getreden. Als iemand een ernstig gevaar vormt voor zichzelf of een ander en dringend 

psychische hulp nodig heeft, maakt de nieuwe wet meer mogelijk dan alleen een 

gedwongen opname. Er komt meer ruimte voor zorg op maat en de inspraak voor 

degene die behandeld wordt en diens familie wordt groter. Bij acuut gevaar voor de 

persoon zelf of diens omgeving kan er dag en nacht een melding worden gedaan bij het 

meldpunt crisiszorg, via telefoonnummer 0800-5099.  

 

De Wvggz vervangt per 1 januari 2020 samen met de Wet Zorg en Dwang (Wzd) de 

huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). De nieuwe 

wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. 

Woensdrecht geeft samen met 15 andere West-Brabantse gemeenten uitvoering aan de 

wet.  

 

Verplichte zorg is zeer ingrijpend en wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. 

Een verplichte opname in een instelling is tot nu toe de enige mogelijkheid om hulp te 

bieden. De nieuwe wet maakt het mogelijk om verplichte zorg buiten een GGZ-instelling 

te laten plaatsvinden. Als de situatie het toelaat, zou het toedienen van verplichte 

medicatie of het uitoefenen van toezicht op betrokkene ook poliklinisch of bij iemand 

thuis gegeven kunnen worden. Hierdoor kan steeds beter worden gezocht naar de meest 

passende behandeling, samen met de betrokkene en diens familie. 

 

Verplichte zorg kan tot stand komen naar aanleiding van meldingen van familie of een 

andere persoon uit de omgeving van de betrokkene. Signalen kunnen gemeld worden bij 

het meldpunt crisiszorg. Het verkennend onderzoek is een nieuw onderdeel in de wet. Na 

triage zal het OGGZ-team (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) binnen veertien 

dagen onderzoek doen waaruit moet blijken of de betreffende persoon verplichte ggz 

nodig heeft. In geval van een crisis, is het nodig om nog sneller te handelen. Er kan dan 

onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. De burgemeester is en blijft 
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bevoegd om een dergelijke crisismaatregel af te kondigen. Dit gebeurt op basis van een 

medische verklaring van een psychiater.  

 

Meldpunt crisiszorg  

Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp 

nodig heeft? U kunt een melding doen bij het meldpunt crisiszorg. Er wordt dan een 

onderzoek gestart om te kijken of en zo ja, welke hulp er nodig is. Het meldpunt is dag 

en nacht bereikbaar via het telefoonnummer 0800-5099. In levensbedreigende situaties 

belt u 112. 

 

B5. To-Taalhuis 

Wist u dat: 

• Er zijn sinds de opening in mei 2018 ongeveer 130 taalvragen binnen zijn gekomen 

• Er zijn sinds de opening in mei 2018 ongeveer 30 vrijwilligers werkzaam zijn voor het 

To-Taalhuis 

• Nieuwe vrijwilligers nog steeds gevonden worden 

• Er geen sprake is van wachtlijsten 

• Deelnemers nog steeds met name NT2’ers zijn (vooral arbeidsmigranten) 

• Er wel NT1’ers komen, maar deze vooral belangstelling hebben voor de 

computerlessen 

• Er inmiddels ook vragen binnen komen over rekenen 

• Hier materialen voor zijn besteld en dit dus wordt opgepakt 

• Men het To-Taalhuis steeds beter weet te vinden 

• De baliemedewerkers van de gemeente een training van het To-Taalhuis hebben 

ontvangen in herkennen en doorverwijzen 

• Je je neus regelmatig moet laten zien 

• Er een link gelegd is met de grootste basisschool van de gemeente om 

laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen 

• Het To-Taalhuis vraaggericht werkt. 

 

B6. Jeugdzorg Plus 

Per 1 januari 2020 lopen de overeenkomsten voor Jeugdzorg Plus af op het niveau van 

negen jeugdzorgregio’s in Landsdeel Zuid. Eind 2017 hebben de Regio’s Zeeland, West-

Brabant West en West-Brabant Oost zich uitgesproken de Jeugdzorg Plus voorzieningen 

te willen door ontwikkelen en beter integreren in het lokale zorglandschap.  

 

Hoewel de huidige Jeugdzorg Plus separaat gecontracteerd is, is er zorginhoudelijk een 

grote verbondenheid met de overige open (hoog)specialistische jeugdhulp. Met name de 

doelgroep die hoog-specialistische complexe jeugdhulp nodig heeft zal qua problematiek 

overeenkomsten vertonen met jeugdigen in de Jeugdzorg Plus. De transformatie van de 

Jeugdzorg Plus vraagt om lef en commitment, zowel bestuurlijk als vanuit de aanbieders.  

 

Hoewel het binnen de Regio’s om een kleine groep jeugdigen gaat betreft het een groep 

kwetsbare jeugdigen met complexe problematiek die niet alleen vraagt om een integrale 

benadering - sociaal domein breed. In 2019 is er een aanbestedingsprocedure doorlopen. 

Op basis van de inkoopleidraad mededingingsprocedure Jeugdzorg Plus heeft Via Jeugd 

Almata een offerte gedaan. Deze offerte is getoetst en voldoet aan de gestelde eisen en 

voorwaarden. Via Jeugd Almata heeft haar visie aan ons voorgelegd en komt overeen 

hoe wij de doorontwikkeling zien voor Jeugdzorg Plus. Daarom is besloten om een 

overeenkomst aan te gaan met Via Jeugd Almata. Dit houdt in dat we één organisatie 

hebben voor de drie regio’s en deze gelegen is in de gemeente Woensdrecht.  

 

De gemeente Woensdrecht is financieel verantwoordelijk voor jeugdigen, die hier worden 

geplaatst en onder voogdij staan, volgens het huidige woonplaatsbeginsel. Afgesproken 

met de drie regio’s is dat de gemeente Woensdrecht niet onevenredig wordt belast als 

het om voogdijkinderen gaat die opgenomen dienen te worden in Jeugdzorgplus. Daarom 

maken de drie regio’s voor 2020 nadere afspraken over een solidaire wijze van verdeling 
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van deze lasten over de drie regio’s binnen de lump sum met betrekking tot voogdij in de 

vorm van een convenant. Deze wordt in januari 2020 voorgelegd. Het 

woonplaatsbeginsel vervalt per 2021. 

 

B7. Subsidiëring WijZijn 2020 

Als eerstelijns voorziening is het Algemeen Maatschappelijk Werk een eerste ‘vangnet’ of 

opvang voor de kwetsbare inwoners met een hulp- en/of ondersteuningsvraag en kan 

hierdoor onze inwoners juiste en tijdige hulpverlening bieden.  

Hierdoor wordt een groter beroep op de kostbare, langdurige en gespecialiseerde zorg 

voorkomen. Een lange wachttijd vergroot de kans op escalaties en crisissituaties, en 

daarmee ook het risico op veel duurdere maatwerkvoorzieningen. Door subsidiëring kan 

WijZijn deze werkzaamheden uitvoeren voor onze inwoners.  

 

Op grond van de subsidieverordening wordt van alle organisaties verwacht dat zij de 

jaarstukken 2018 en de begroting 2020 vóór 1 juni 2019 aanleveren. WijZijn (Algemeen 

Maatschappelijk Werk) heeft deze stukken op 29 mei 2019 aangeleverd. Op basis van 

deze stukken heeft het college besloten de subsidie 2018 ongewijzigd vast te stellen op 

€ 278.821. Voor 2020 is een subsidie toegekend van € 285.520. 

 

B8. Nieuwe editie beweeggids voor basisschooljeugd 

Sport- en Cultuurimpuls is een concept dat helpt om in een bepaalde regio het beweeg- 

en cultuur aanbod bij verschillende doelgroepen, in dit geval basisschooljeugd, te 

promoten en te stimuleren. De buurtsportcoaches van de BWI hebben het project onder 

hun hoede. Via het project Sport- en Cultuurimpuls kan de basisschooljeugd op een 

laagdrempelige manier kennismaken met het sport- en cultuuraanbod in de gemeente. 

Sport en hobby zijn belangrijk voor kinderen om zich te kunnen ontplooien, sociale 

vaardigheden op te doen en samen plezier te maken. Daarnaast werkt het tegen 

overgewicht, is het bevorderlijk voor de gezondheid en traint het de sociale 

vaardigheden. Om deze doelstellingen te behalen is de beweeggids met het aanbod van 

sport- en cultuurverenigingen afgelopen jaar op 1 oktober uitgedeeld via de scholen.  

 

Bassischoolleerlingen uit de gemeente Woensdrecht kunnen zich inschrijven voor gratis 

proeflessen bij sportverenigingen en culturele activiteiten. Deelname aan de 

kennismakingslessen is kosteloos voor de jeugd. De regelingen van het Jeugdsportfonds 

en Stichting Leergeld kunnen worden ingezet als er wél een wens, maar geen geld is in 

een gezin voor een eventueel lidmaatschap. 

 

B9. Begin 2020 nieuwe editie beweeggids voor senioren 

Begin dit jaar komt er een nieuwe editie van de beweeggids voor senioren in het kader 

van het project Sport- en Cultuurimpuls. Sport- en cultuurimpuls is een concept dat helpt 

om in een bepaalde regio het beweeg- en cultuur aanbod bij verschillende doelgroepen, 

in dit geval senioren, te promoten en te stimuleren. De gemeente Woensdrecht 

stimuleert met het project Sport- en cultuurimpuls dat meer ouderen in beweging blijven. 

De beweeggids brengt het aanbod van sport- en cultuurverenigingen bij elkaar. Via het 

project kan de doelgroep 55+ via één of meerdere proeflessen gratis kennismaken met 

activiteiten. De Brede Welzijnsinstelling coördineert. 

 

B10. Tot slot 

  

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

onderwerpen mee wilt geven voor de komende periode? 


