Informatiebrief WMO Adviesraad
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. Coronavirus
In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw
coronavirus. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten.
Zoals bekend worden in Nederland, maar ook wereldwijd, maatregelen genomen om
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Op 27 februari j.l. werd de eerste besmetting met het coronavirus (COVID-19)
vastgesteld in Nederland. Op 21 maart j.l. werd de eerste besmetting met het
coronavirus in de gemeente Woensdrecht vastgesteld. Vanaf het eerste begin is er
in Woensdrecht een kernteam samengesteld, geleid door burgemeester Steven
Adriaansen en Lars van der Beek als wethouder sociaal domein. De coronacrisis heeft
bestuurlijk de hoogste prioriteit. De aandacht gaat niet alleen uit naar bestrijding van het
virus zelf maar ook naar de gevolgen voor portefeuilles als sociale zaken, onderwijs en
zorg. De ontwikkelingen en maatregelen volgen zich snel op, waarover eenieder via de
diverse media dagelijks op de hoogte wordt gehouden.
Wellicht ten overvloede treft u onderstaand nog de gegevens van het RIVM en de GGD
aan ten behoeve van informatie.
Op de website van het RIVM (www.rivm.nl/coronavirus) kunnen mensen informatie terug
vinden en zien hoe te handelen. De informatie en “Vragen en antwoorden” worden
doorlopend geactualiseerd. Daarnaast kunnen vragen gesteld worden via het landelijk
telefoonnummer van het RIVM 0800 1351(dagelijks bereikbaar van 8:00 - 22:00 uur)
of via de GGD 088 368 6858 (bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur en
zaterdag en zondag van 9.00 - 16.00 uur). De website van de GGD ten behoeve van
informatie over het coronavirus is www.ggdwestbrabant.nl/coronavirus.
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Ook op de website van de gemeente Woensdrecht is alle actuele informatie te vinden
over het coronavirus, de maatregelen die genomen zijn en de gevolgen voor o.a.
grensverkeer, onderwijs/kinderopvang en de dienstverlening van de gemeente. Speciale
aandacht is er voor ondernemers en zzp’ers, voor wie we informatie bundelen via de link
www.woensdrecht.nl./hulpondernemers. De gemeentepagina in de Woensdrechtse Bode
laat de belangrijkste zaken nog eens terugkomen. Op social media wordt behalve het
verstrekken van informatie ook veel aandacht gegeven aan het intiatieven die ontstaan
in de samenleving. Het omgevingsbeeld vanuit het sociaal domein wordt (nu nog)
wekelijks gedeeld via een extra digitale uitgave van de Nieuwsflits Sociaal Domein.
B2. Corona – acties in het sociaal domein
De gemeente staat in nauw contact met de partners in het sociaal domein om af te
stemmen en eventuele knelpunten snel aan te pakken. Aangegane verplichtingen worden
doorbetaald, ook al worden er minder of geen diensten geleverd. Dit om de financiële
gevolgen voor organisaties zoveel mogelijk te beperken. Een compensatieregeling volgt
vanuit het Rijk. Waar mogelijk gaan trajecten door, bijvoorbeeld vanuit de ISD en WVS.
Soms is het nodig om zorg in aangepaste vorm te leveren. Dit geldt bijvoorbeeld voor
dagbesteding vanuit de Wmo of zorg- en verpleegcentra. De gemeentelijke intake,
jeugdprofessionals en Wmo-consulenten werken telefonisch. Er wordt zo goed mogelijk in
kaart gebracht waar extra hulp nodig is om bijvoorbeeld terugval in gezinnen te
voorkomen. De gemeente gaat ruimhartig om met opvang voor kinderen in een
kwetsbare positie. Het welzijn van kinderen staat voorop. Ook de regeling ‘sociaal
medische kinderopvang’ is verlengd (regulier).
Er is aandacht voor de financiële gevolgen die de coronacrisis kan hebben voor mensen.
Partners zijn coulant: er worden geen huisuitzettingen of waterafsluitingen doorgevoerd
in deze periode. Wel wordt er vinger aan de pols gehouden om te voorkomen dat
schulden verder oplopen. Er is ondersteuning voor de Voedselbank, zodat deze primaire
voorziening niet in de problemen komt. Inwoners met financiële problemen kunnen
aankloppen bij het Startpunt Grip op Geld (BWI).
Ook op andere gebieden sluit de Brede Welzijnsinstelling (BWI) aan bij wat er nodig is in
de samenleving via het ‘Corona hulppunt’. Ideeën ontstaan er ook bij organisaties en
inwoners. Als er hulp nodig is bij het opzetten ervan, helpt de BWI.
B3. Corona – Jeugdhulp West-Brabant West
In verband met de Coronacrisis in ons land is er een Corona-coördinatieteam jeugdhulp
WBW ingericht om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen, regionale afstemming te
hebben en een centraal punt te hebben waar vragen neergelegd kunnen worden. Het
team bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het Zi2T, Regiegroep sociaal domein, TTWW,
Uitvoeringsoverleg, communicatie en het veiligheidsdomein. Vanuit het team is er ook
een intensieve afstemming met de lokale gemeentelijke toegangen van de jeugdhulp.
Uitgangspunt is dat de werkzaamheden voor de jeugdhulp bij de lokale toegangen en de
jeugdhulp-aanbieders zoveel mogelijk blijven doorlopen op de manier zoals dat in de
periode voor de Coronacrisis gebeurde.
Dit neemt niet weg dat het soms noodzakelijk is om buiten de lijntjes te kleuren en
bepaalde schotten en barrières te doorbreken. Een mooi voorbeeld hiervan is de
samenwerking op het terrein van veiligheid van de kinderen in de veiligheidsteams. Inzet
is hier om meer nog dan in de afgelopen periode te kiezen voor een collectieve aanpak
en de samenwerking te intensiveren. Maar bijvoorbeeld ook te kiezen voor een
gezamenlijke triage boven afzonderlijke triages van de veiligheidspartners.
Als regionaal team houden we vinger aan de pols bij de lokale toegangen in onze
jeugdhulpregio en bij vragen proberen we daar een regionaal antwoord op te maken.
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Deze week hebben wij een brief aan onze gecontracteerde jeugdhulpaanbieders
gestuurd. Communicatie met ouders en kinderen over hoe wordt omgegaan met de
Coronacrisis is per gemeente georganiseerd.
We gaan aan de slag met regionale knelpunten, zoals:
- Wat te doen bij een uithuisplaatsing waarbij er sprake is van een Corona-besmetting
Op dit moment wordt bezien of we een zorgaanbieder kunnen benaderen die met behulp
van expertise van Bravis hiervoor een voorziening zou kunnen realiseren.
- Kwetsbare gezinnen die door de sluiting van scholen mogelijk in een risicovolle situatie
zouden kunnen verkeren
Iedere toegang maakt een lijst op basis van dezelfde regionale criteria van deze
doelgroep.
- Hulpverlening aan gezinnen die om Corona-redenen wordt ‘doorgeschoven’ naar een
andere professional of jeugdhulpaanbieder.
Het is noodzakelijk dat iedereen datgene blijft doen wat bij zijn rol hoort, passend binnen
ons jeugdhulpstelsel.
- Vragen van jeugdhulpaanbieders om financiële compensatie
Sommige aanbieders geven aan dat zij extra geld nodig hebben omdat er minder
effectief kan worden gewerkt. Het Rijk werkt aan een compensatieregeling voor het in
stand houden van zorgorganisaties voor het waarborgen van de continuïteit van
jeugdhulp. Daarnaast heeft West-Brabant West aandacht voor deze problematiek en kijkt
welke maatregelen we moeten treffen.
- Veel jeugdhulpaanbieders passen hun werkwijze aan op de huidige situatie
De lokale aanstuurders van de gemeenten worden hiervan op de hoogte gebracht.
B4. Samen Sterk Voor Gezondheid
Op 3 maart jl. hebben de colleges van de gemeente Bergen op Zoom, Woensdrecht en
Steenbergen akkoord gegeven op het uitvoeringsplan volksgezondheid. In dit plan staat
beschreven welke doelstellingen op Brabantse Wal-niveau nagestreefd worden en welke
activiteiten ondernomen worden om de gewenste resultaten te bereiken.
Doelstellingen
Het beleidsplan Sociaal Domein Brabantse Wal 2018 t/m 2021 is het uitgangspunt voor
het uitvoeringsplan op het deelgebied Volksgezondheid.
De doelstellingen die daarin zijn geformuleerd zijn tweeledig:
- het bevorderen van een gezonde leefstijl en vitaliteit
met als subdoelstellingen het voorkomen en verminderen van overgewicht, roken,
(schadelijk) alcoholgebruik en drugsgebruik
- het bevorderen van de psychische gezondheid met als subdoelstellingen preventie van
depressie en eenzaamheid en overige psychische problemen
Voor het opstellen van het uitvoeringsplan is gebruik gemaakt van cijfers uit
verschillende onderzoeken (zoals de ouderenmonitor). Deze input en een
werkconferentie met diverse partners in september 2019, zijn gebruikt om tot het
uitvoeringsplan te komen.
Cijfers Woensdrecht
Opvallend in de cijfers van Woensdrecht:
- overgewicht: vooral de leeftijdscategorie 65-plussers valt hier op. Ook bij volwassenen
tussen de 19 en 65 jaar neemt het aantal mensen met overgewicht toe. Onder jongeren
daalt het aantal (middelbare) scholieren met overgewicht juist
- roken: de laatste twee jaar neemt het aantal rokers in de tweede klas van het
voortgezet onderwijs toe. Onder 19-65-jarigen is de laatste vier jaar juist een
aanzienlijke daling te zien
- alcohol: 1/5 van de leerlingen uit de tweede klas middelbaar onderwijs drinkt wel
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eens alcohol. Het aantal zware drinkers onder volwassenen (19-65 jr) laat al jaren een
dalende lijn zien. Ook onder 65-plussers is de laatste vier jaar een daling geconstateerd
tot onder het Brabantse Wal- en West-Brabantse gemiddelde
- drugs: hoewel cijfers over drugsgebruik vaak weinig betrouwbaar zijn, lijkt
drugsgebruik in de tweede klas van het voortgezet onderwijs wel een item in de
gemeente Woensdrecht
- psychisch: de afgelopen vier jaar is het percentage volwassenen (19-65 jr) dat zich
psychisch ongezond voelt toegenomen met 5% tot 20%. Dit is hoger dan het WestBrabants gemiddelde
- eenzaamheid: het aantal volwassenen dat zich eenzaam zegt te voelen is weliswaar
lager dan in de provincie, maar neemt in Woensdrecht wel in gelijke tred toe als in WestBrabant. Bij 65-plussers zelfs tot een percentage van 49%
- depressie of angststoornis: het percentage ouderen in Woensdrecht met een matig tot
hoog risico op een angststoornis of depressie bedraagt 43%. Dit komt overeen met het
gemiddelde in West-Brabant
Activiteiten
De activiteiten worden Brabantse Wal-breed ingezet. Daarnaast worden er per gemeente
accenten gelegd, die passen bij de lokale situatie.
Activiteiten die de partijen gaan uitvoeren, zijn naast de wettelijk basis taken (zoals
jeugdgezondheidszorg), ook zogenaamde plustaken op het gebied van bijvoorbeeld
preventie. Verder wordt er geïnvesteerd in een stevig netwerk en goede samenwerking
tussen de diverse partijen. Ook deskundigheidsbevordering maakt deel uit van het
uitvoeringsplan om signalen tijdig te herkennen. Andere activiteiten uit het
uitvoeringsplan zijn b.v. voorlichting aan statushouders hoe de gezondheidszorg in
Nederland werkt of outreachend veldwerk m.b.t. het gebruik van alcohol en drugs.
In Woensdrecht volgt er binnenkort ook nog een activiteitenplan met actiekaarten,
gebaseerd op bovenstaande doelstellingen.
B5. Samen Sterk voor jongeren met een plus
In 2017 hebben jeugdhulpregio’s Zeeland, West-Brabant West en West-Brabant Oost
geconstateerd dat de gewenste transformatiedoelen niet bereikt zijn. Daarom hebben de
regio’s eind vorig jaar samen met jeugdzorgaanbieder Via Almata in partnership de
handen ineen geslagen en zijn gestart met een gezamenlijk traject om de transformatie
binnen JeugdzorgPlus wél te laten slagen en is ambitieus meerjarenplan uitgewerkt.
Bij jeugdigen met hoogcomplexe problematiek is de hulpvraag van de jeugdige niet de
bron van het probleem, maar vaak symptoom van meerdere problemen in het gezin. De
gemeente heeft een cruciale rol om vanuit jeugd, werk en inkomen, schuldhulpverlening,
armoedebeleid, veiligheid, onderwijs, leerplicht etc. een eenduidige aanpak te maken om
oorzaken van gezinsproblemen zo veel als mogelijk weg te nemen. JeugdzorgPlus moet
een effectief onderdeel zijn van het totale hulpverleningstraject. Cruciaal is het realiseren
van zogenoemde doorlopende (behandel) lijnen in het zorglandschap. Zowel
zorgaanbieders, andere partners uit het sociale domein en gemeenten werken nauw
samen om dit jeugdhulplandschap te transformeren.
Belangrijke uitgangspunten voor het gezamenlijke plan zijn dat JeugdzorgPlus alleen
wordt ingezet als deze vorm van intensieve hulp absoluut noodzakelijk is en dan zo kort
als het kan en zo lang als nodig is. West-Brabant en Zeeland lopen voorop in het streven
van minister door Hugo de Jonge om verbeteringen in de jeugdzorg regionaal aan te
pakken en kunnen in die zin een voorbeeldfunctie hebben.
B6. Stand van zaken Dorpsgericht werken
Vanaf begin dit jaar is het DOE-team van de gemeente enthousiast aan de slag gegaan
met de uitrol van het dorpsgericht werken. Hierbij kwam Ossendrecht als eerste naar
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voren omdat het Sociaal Zorgpunt/Dorpsplatform aangegeven had het voorgaande half
jaar te willen evalueren. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de mensen van het
DOE-team en het Sociaal Zorgpunt. Vanuit de evaluatie zijn er een aantal actiepunten
uitgezet:
Communicatie: vanuit het DOE-team wordt ondersteuning geboden door het
Zorgpunt meer bekendheid te geven
Coördinatie: Nick Jansen (BWI) en Astrid Lansbergen (gemeente) gaan in gesprek
met de betrokken partners in het Zorgpunt om te inventariseren wat er eventueel nog
nodig is en zo te komen tot een dorpsplan.
Intake: bij de eerstvolgende bijeenkomst van het Zorgpunt gaan we kijken wat de
meerwaarde kan zijn van plaatselijke intake.
Ook is er contact gelegd met Huijbergen. Aan de dorpscoöperatie hier is gevraagd of zij
nog ondersteuning kunnen gebruiken.
We hopen voor de zomervakantie al een aantal praktische zaken geregeld te hebben,
waarbij we wel een voorbehoud moeten maken dat het voor onze inwoners en betrokken
partners natuurlijk ook even wennen is dat er op een andere manier gewerkt gaat
worden en dat de inwoners voor hun vragen t.a.v. zorg en welzijn ook in het eigen dorp
terecht kunnen. Waar we geen invloed op hebben is de situatie rondom het Corona-virus,
maar dat houdt ons natuurlijk niet tegen om een aantal zaken achter de schermen al op
te pakken en voor te bereiden. Daarnaast zien we dat deze onverwachte gebeurtenis ook
creativiteit en inventiviteit bij mensen naar boven kan brengen, wat weer interessante
initiatieven op kan leveren. Ook hier zullen we dan op in spelen.
Wij blijven u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen m.b.t. Dorpsgericht
werken.
B7. Tot slot
Zijn er zaken die u ons met betrekking tot bovenstaande onderwerpen dan wel andere
onderwerpen mee wilt geven voor de komende periode?
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