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Informatiebrief WMO Adviesraad 
( 29-04-2021     Tijd: 19.30 – 21.30 uur  Locatie: kapel/raadszaal) 

 

Beste leden van de WMO Adviesraad, 

 

Op 29 april 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. Stand van zaken hulpverlening gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire 

In de gemeente Woensdrecht zijn 11 gedupeerde huishoudens van de 

kinderopvangtoeslagaffaire bekend. Deze zijn allemaal benaderd met een hulpaanbod. 

Het merendeel van de gedupeerden is hier op ingegaan en ontvangt inmiddels de 

benodigde zorg en ondersteuning. Daarnaast zijn er acties in gang gezet om alle 

gemeentelijke invorderingen van schulden 1 jaar te pauzeren. Landelijk is in de wet 

geregeld dat alle publieke en private schuldeisers hun schulden vorderingen dienen te 

pauzeren. Hierdoor komt er rust en tijd voor het afwikkelen van de schulden. Ook 

voorkomt dit dat scheideisers beslag kunnen leggen op de compensatie van €30.000. 

Uiteindelijk is het doel om over te gaan tot kwijtschelding van schulden van de 

gedupeerden. Op landelijk niveau wordt momenteel gewerkt aan de wettelijke grondslag 

hiervoor.  

 

 

B2. Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen 

zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels 

uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen, terwijl de vaste 

lasten doorlopen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. 

Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK. De TONK is een eenmalige financiële bijdrage 

en is bedoeld voor woonkosten. De regeling geldt van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. De 

uitvoering van de TONK ligt bij de ISD Brabantse Wal. 
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B3. Nieuwkomerslocatie ‘Wereldwijs’voor de Brabantse Wal gemeenten 

Met de start van nieuwkomerslocatie ‘Wereldwijs’ op basisschool Het Kompas in Bergen 

op Zoom zijn daar de deuren geopend voor nieuwkomersonderwijs aan kinderen in de 

leeftijd van groep 3 tot en met 8. De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en 

Woensdrecht en verschillende schoolbesturen hebben middels een convenant 

gezamenlijk afspraken gemaakt voor intensief taalonderwijs aan deze kinderen. Met het 

centraal opvangen van deze leerlingen wordt een betere start voor nieuwkomerskinderen 

in het onderwijs beoogd. 

  

Aanleiding voor de nieuwkomersvoorziening 

Het organiseren van passend onderwijs voor nieuwkomerskinderen in een ‘gewone’ 

basisschool is geen gemakkelijke opgave voor leerkrachten. Kinderen die het Nederlands 

nog onvoldoende beheersen, soms nog niet lezen en schrijven, vragen intensieve 

aandacht en ondersteuning. Dit zorgt voor grote verschillen in een reguliere setting. In 

een overleg tussen scholen en gemeenten kwam de wens naar voren om dit ook zo 

gezamenlijk te gaan regelen voor de nieuwkomerskinderen van de Brabantse Wal 

gemeenten.  

Het duurt gemiddeld zo´n 4 tot 5 jaar voordat kinderen optimaal van het aangeboden 

onderwijs kunnen profiteren. Dan is het zaak om de start ervan goed te regelen, zodat 

de kinderen de kans krijgen eerder hiervan te kunnen profiteren. 

 

‘Wereldwijs’ 

De Brabantse Wal gemeenten bekostigen het leerlingenvervoer en bieden ondersteuning 

aan het team van ‘Wereldwijs’. (In de gemeente Woensdrecht worden de kosten van het 

vervoer bekostigd uit de specifieke doeluitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid).  

Na het doorlopen van het speciaal samengestelde onderwijsprogramma stromen kinderen 

door naar een door de ouders zelf te kiezen school, al dan niet in de eigen 

woonomgeving.  Meestal lukt dat binnen één tot anderhalf jaar. Om zorg te dragen voor 

een soepele overgang wordt de expertise vanuit de nieuwkomerslocatie gedeeld met het 

reguliere onderwijs. Op deze wijze wordt gewerkt aan een betere start voor en integratie 

van deze kinderen in het Nederlandse onderwijs. 

  

 

B4. Corona Vaccinaties 

De vaccinatiestrategie wordt landelijk bepaald door het kabinet. Hierbij wordt zij 

geadviseerd door het RIVM en de Gezondheidsraad. Sinds het begin van de bestrijding 

van de coronacrisis richt de aanpak van het kabinet zich op één doel: het zo goed 

mogelijk beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en zorgen dat de zorg 

niet overbelast raakt om (ernstige) ziekte en sterfte als gevolg van COVID-19 te 

voorkomen en verminderen.  

 

Het doel binnen de vaccinatiestrategie is om in een zo kort mogelijk tijdsbestek, zo veel 

mogelijk mensen te beschermen tegen het virus. Het vaccineren is begonnen bij de 

groepen mensen die het meest kwetsbaar zijn en de zorgmedewerkers die voor hen 

zorgen. De GGD-en zijn één van de uitvoerende partijen, naast de 

instellingsartsen/bedrijfsartsen en de huisartsen. Het kabinet bepaalt voor welke 

doelgroepen de GGD-en worden ingezet. 

 

Door  afhankelijkheden, zoals de verschillende kenmerken van de vaccins, de 

beschikbaarheid van de vaccins wordt de vaccinatiestrategie regelmatig gewijzigd. Voor 

de meest actuele versie van de strategie wordt daarom verwezen naar 

www.coronavaccinatie.nl en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

vaccinatie/vraag-en-antwoord/wie-krijgt-een-coronavaccinatie-en-wanneer 

 

 

 

http://www.coronavaccinatie.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wie-krijgt-een-coronavaccinatie-en-wanneer
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wie-krijgt-een-coronavaccinatie-en-wanneer
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B5. Bezoek Hugo de Jong aan vaccinatielocatie 

Op 30 maart jl. heeft minister Hugo de Jonge een werkbezoek gebracht aan de 

vaccinatielocatie op Breepark in Breda. Dit bezoek stond in het teken van de opschaling 

van het vaccineren in Nederland. De GGD West-Brabant heeft samen met Jan Fransoo 

(Hoogleraar Operations and Logistics Management aan Tilburg University en TU 

Eindhoven) en experts uit het logistieke vakgebied een manier ontwikkeld om drie keer 

zo snel te vaccineren: van 20 naar 60 prikken per uur per prikker. 

Deze nieuwe inrichting van het vaccinatieproces vraagt om een andere opbouw op de 

locatie en komt alleen tot zijn recht op grotere locaties. In West-Brabant heeft de GGD 

twee locaties op deze manier opgezet: Breepark en Breda International Airport (deze 

staat klaar maar is nog niet geopend).  

 

 

B6. Aanvullende informatie datadiefstal 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de datadiefstal uit de ICT 

systemen die de GGD’en en GGD GHOR Nederland gebruiken voor de coronabestrijding. 

De politie heeft inmiddels zes verdachten aangehouden in deze zaak. Binnenkort zal GGD 

GHOR Nederland van de politie nadere informatie ontvangen en binnen 72 uur hier met 

de gedupeerden per brief over communiceren. Namens alle GGD’en biedt GGD GHOR 

Nederland in de brief excuses aan, geeft aan welke maatregelen zijn getroffen en wat de 

gedupeerde kan doen om te voorkomen dat hij of zij daadwerkelijk slachtoffer wordt van 

cybercriminaliteit. Op de website van GGD GHOR Nederland worden Q&A’s geplaatst en 

de landelijke informatielijn wordt geïnstrueerd hoe zij om moeten gaan met vragen van 

gedupeerden. Indien een gedupeerde naar aanleiding van de brief een verwijderverzoek 

of claim indient, zal GGD GHOR Nederland deze doorgeleiden naar de betreffende GGD.  

 

De Autoriteit Persoonsgegevens is inmiddels ook bezig met een onderzoek. De Autoriteit 

Persoonsgegevens geeft op dit moment geen verder inzicht in de reikwijdte en duur van 

haar onderzoek. Naar aanleiding van de datadiefstal hebben enkele honderden burgers 

een verzoek ingediend bij hun GGD om hun persoonsgegevens te verwijderen. Samen 

met de functionarissen gegevensbescherming (FG) van de GGD’en is hiervoor een 

werkwijze opgesteld waarlangs deze verzoeken afgewikkeld worden. Bij GGD West-

Brabant zijn 45 verzoeken binnengekomen. 

 

 

B7. Regionaal uitvoeringsplan “BW/MO regio West-Brabant West 2021” 

Voor het uitvoeren van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, openbare 

geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en verslavingszorg in de regio West Brabant West 

(Bergen op Zoom, Roosendaal, Halderberge, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht) is 

Bergen op Zoom centrumgemeente. De centrumgemeente-constructie voor het 

beschermd wonen zal vanaf 2022 komen te vervallen. De gemeenten in West-Brabant 

West bereiden zich hier gezamenlijk op voor en werken tevens toe naar een nieuwe 

manier van samenwerken.  

Het regionaal uitvoeringsplan “BW/MO regio West-Brabant West, eerder vastgesteld door 

het college van B en W, is hiervoor geactualiseerd en opnieuw vastgesteld op 30 maart jl. 

 

Vanaf 2022 is er een nieuwe manier van samenwerken nodig. Er wordt toegewerkt naar 

een nieuwe governancestructuur op basis van de uitgangspunten: 

 

- De toegang tot beschermd wonen wordt lokaal uitgevoerd; 

- Het beleid wordt gezamenlijk vorm gegeven; 

- Besluiten worden gezamenlijk genomen; 

- Voorzieningen worden regionaal ingekocht; 

- Er wordt gewerkt met een regionaal budget, bestaande uit de middelen die de zes 

gemeenten ontvangen voor deze taken; 

- Een basistakenpakket preventieve voorzieningen wordt gerealiseerd. 
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B8. Tot slot  

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

onderwerpen mee wilt geven voor de komende periode? 


