
 
1 

Informatiebrief WMO Adviesraad 
(18-11-2021     Tijd: 19.30 – 21.30 uur) 

 

Beste leden van de WMO Adviesraad, 

 

Op donderdag 18 november 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. Update kinderopvangtoeslagaffaire 

 

De aantallen van gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire blijven groeien. Inmiddels 

zijn er volgens gegevens van de Belastingdienst in de gemeente Woensdrecht 21 ouders 

mogelijk gedupeerd.  Hiervan zijn 19 ouders in beeld bij de gemeente.  

De werkwijze van de Belastingdienst is sinds september veranderd. Voorheen kreeg de 

gemeente de gegevens door van alle ouders die zich bij de Belastingdienst aangemeld 

hebben als gedupeerde. Vanuit de gemeente werd vervolgens contact opgenomen met 

deze ouders om te inventariseren of gemeentelijke hulp gewenst was. In de nieuwe 

werkwijze vraagt de Belastingdienst dit zelf uit bij mogelijk gedupeerde ouders. De 

gemeente ontvangt enkel nog gegevens van ouders die zich gemeld hebben als mogelijk 

gedupeerde én aangegeven hebben dat zij benaderd willen worden door de gemeente.  

 

Momenteel wordt in de gemeentelijke aanpak ingezet op nazorg van de huishoudens die 

gemeentelijke hulp (hebben) ontvangen. Er wordt contact opgenomen met de ouders om 

na te vragen hoe het hen vergaat en of er nog vragen zijn aan de gemeente of 

anderszins.  
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B2. Nieuwe beleidsregels schuldhulpverlening 

 

Het college van de gemeente Woensdrecht heeft op 9 november ingestemd met nieuwe 

Beleidsregels schuldhulpverlening. De beleidsregels verschaffen duidelijkheid in welke 

situaties en onder welke voorwaarden een inwoner in aanmerking kan komen voor 

schuldhulpverlening. De Beleidsregels schuldhulpverlening waren verouderd.  

In 2020 is er een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening vastgesteld. Ook is per 1 januari 

2021 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. Daarom zijn de beleidsregels 

schuldhulpverlening geactualiseerd. Zo is het onderwerp vroegsignalering van schulden 

opgenomen en is ook geregeld dat zelfstandig ondernemers toegang krijgen tot 

schuldhulpverlening.  

 

De beleidsregels treden in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.  

De beleidsregels zijn te raadplegen op https://www.overheid.nl. 

 

 

B3. Brede aanpak dak -en thuisloosheid 

 

Brede aanpak dak -en thuisloosheid 

Eén van de taken in de Wmo 2015 is dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor 

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. De budgetten voor Beschermd Wonen 

en Maatschappelijke Opvang worden verstrekt aan Bergen op Zoom als 

centrumgemeente ten behoeve van de regio West Brabant West (Steenbergen, 

Woensdrecht, Halderberge, Rucphen  Roosendaal en Bergen op Zoom).  

 

Specifiek voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid heeft Bergen op Zoom als 

centrumgemeente in 2020 een plan ingediend bij het Ministerie van VWS en hiervoor 

incidentele middelen ontvangen. De regionale gemeenten hebben voor 2020 en 2021 ook 

éénmalige middelen van het Rijk ontvangen. De middelen van 2020 zijn overgeheveld 

naar  Bergen op Zoom ten behoeve van de brede aanpak. Voor 2021 is door het college 

van B en W besloten om € 25.000,- over te hevelen naar centrumgemeente Bergen op 

Zoom ten behoeve van de regionale aanpak dak- en thuisloosheid, onder de voorwaarde 

dat de andere gemeenten in de regio West Brabant West hier tevens toe besluiten. 

 

Deze middelen zullen worden ingezet voor onder andere de éénmalige toeleiding van 

dakloze cliënten naar de Domusvoorziening (complexe multi-problematiek) en de 

voortzetting van bepaalde pilots in 2022.  

 

U zult t.z.t. worden geïnformeerd over de resultaten. 

 

 

B4. Regionale Rookvrije Generatie Award West-Brabant 

 

Op steeds meer plekken verschijnen rookvrij-bordjes van sportverenigingen, 

kinderboerderijen etc. Deze stappen zorgen ervoor dat ‘rookvrij’ steeds meer de norm 

wordt. Kinderen kunnen hierdoor beschermd worden tegen de schadelijke gevolgen van 

(mee)roken. Na vier jaar landelijke edities worden de Awards dit jaar voor het eerst 

regionaal georganiseerd. 

 

Aanmelden initiatieven  

Tot en met 15 april 2022 kan iedereen initiatieven aanmelden die een bijdrage hebben 

geleverd aan een Rookvrije Generatie. Uit alle aanmeldingen worden een aantal 

initiatieven geselecteerd waar het publiek vanaf half mei 2022 op kan stemmen. Eind juni 

2022 wordt de winnaar bekend gemaakt. Deze winnaar wint een geldbedrag van € 

500,00 om in te zetten voor een gezonde leefstijl voor zijn of haar initiatief.  

Aanmelden voor de regionale Rookvrije Generatie Award West-Brabant kan via de GGD 

West Brabant: www.ggdwb.nl/awardsrookvrij 

https://www.overheid.nl/
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B5. Nieuwe Wet Inburgering 

 

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe wet inburgering in werking. Het doel van de Wet 

inburgering 2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. 

En dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk vinden.  

 

De gemeente gaat inburgeringsplichtige nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering. Dit 

betekent dat gemeenten extra taken krijgen, zoals het uitvoeren van een brede intake, 

opstellen van een persoonlijk inburgeringsplan (PIP) en het aanbieden van passende 

leerroutes en trajectbegeleiding. Om de samenhang met de uitvoering van de 

Participatiewet te borgen, beleggen we de uitvoering van de nieuwe taken van de Wet 

Inburgering bij de ISD Brabantse Wal. Hierdoor kunnen we inzetten op een aanpak die 

gericht is op taal in combinatie met participatie. Door taal en participatie te combineren 

kunnen inburgeraars al tijdens hun inburgering participeren en leren ze de taal in de 

praktijk op de werkvloer. De huidige wettelijke taken inburgering, de maatschappelijke 

begeleiding en het participatietraject, blijven lokaal uitgevoerd worden door de Brede 

Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI).  

 

Ter voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering zijn in samenwerking met de ISD, de 

gemeente Bergen op Zoom en de gemeente Steenbergen beleidskaders en een 

verordening opgesteld. Deze beleidsstukken worden in december ter besluitvorming 

aangeboden aan de gemeenteraden van de drie Brabantse Wal gemeenten. Daarnaast is 

een inkooptraject gestart om taaltrajecten in te kopen. De gemeente gaat vanaf januari 

2022 taaltrajecten aanbieden aan inburgeraars. Onder de huidige Wet inburgering 

zoeken inburgeraars zelf een taalschool en betalen die met een lening van DUO, die met 

het behalen van het inburgeringsdiploma wordt omgezet in een gift. Het huidige stelsel 

bleek gevoelig voor fraude, waardoor het kabinet heeft besloten om de inkoop van 

taaltrajecten te beleggen bij gemeente. Begin december verwachten wij u bekend te 

kunnen maken welke taalaanbieders het aanbestedingstraject hebben gewonnen en de 

inburgeringslessen gaan verzorgen voor de drie Brabantse Wal gemeenten. 

 

 

B6. Regiovisie Jeugdhulp West-Brabant West 2022-2025 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp op grond van de Jeugdwet die van 

kracht is vanaf 2015. Eind 2017 is door de negen gemeenten in West-Brabant West een 

beleidskader Zorg voor Jeugd (2018-2021) vastgesteld. Eind 2021 loopt dit beleidskader 

ten einde.  

 

Het huidige beleidskader is geëvalueerd met partners in het veld, jeugdigen en ouders. 

Daarnaast hebben we met dezelfde partners input opgehaald om een Regiovisie 

Jeugdhulp West-Brabant West op te stellen. Met de regiovisie bieden we een strategisch 

beleidskader voor de komende jaren (2022-2025). Kernwaarden zijn eigen kracht en 

eigen leven als continu streven, jeugdhulp is een teamsport, ieder kind verdient een thuis 

en sturen vanuit kwaliteit.  De regiovisie dient als leidraad voor alle acties die worden 

ondernomen om de zorg voor jeugd in West-Brabant West (WBW) verder te 

optimaliseren en de kwaliteit te borgen. De regiovisie wordt in de komende vier jaar 

uitgewerkt in verschillende ontwikkeldocumenten. Deze ontwikkeldocumenten worden 

door de colleges van burgemeester en wethouders vastgesteld en zo nodig ter 

kennisname gedeeld met de gemeenteraden.    

 

 

B7. Bekendheid Onafhankelijke Cliëntondersteuners Woensdrecht 

 

In de vorige informatiebrief bent u geïnformeerd over de uitkomsten van het WMO 

Cliëntervaringsonderzoek 2020. Uit dit onderzoek bleek dat 54% van de respondenten 

niet bekend was met de onafhankelijke cliëntondersteuners in Woensdrecht. Onze 
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gemeente biedt onafhankelijke cliëntondersteuning aan via MEE West-Brabant en via de 

vrijwillige cliëntondersteuners.  

 

In de afgelopen maanden zijn verschillende stappen gezet om de onafhankelijke 

cliëntondersteuning onder de aandacht te brengen. Zo is de informatie over 

onafhankelijke cliëntondersteuning op de website van de gemeente herschreven en zijn 

de contactgegevens van de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE aan de website 

toegevoegd. Recent is er ook uitbreiding van de vrijwillige cliëntondersteuners gekomen 

in de persoon van Peter Kempen. Om Peter voor te stellen aan de inwoners en om de 

onafhankelijke cliëntondersteuning meer bekendheid te geven wordt er binnenkort een 

artikel hierover in de Woensdrechtse Bode geplaatst. Ook is de gemeente in overleg met 

MEE en de vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuners om vervolg te geven aan het 

maken van een promotiefilmpje wat door de uitbraak van Corona stil is komen te liggen.  

 

 

B8. Verlenging overeenkomst Uniek Sporten West-Brabant west 

 

In september heeft wethouder Lars van der Beek de samenwerkingsovereenkomst 

Regionale coördinatie Sportloket Uniek Sporten West-Brabant west ondertekend. Onze 

gemeente werkt hierin samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Tholen 

en Steenbergen om mensen met een beperking-, ziekte-, en/of aandoening te helpen 

(weer) te kunnen bewegen. De overeenkomst loopt van 1 augustus 2021 tot en met 31 

juli 2022. In het voorjaar van 2022 vindt een evaluatie plaats van de regionale 

samenwerking. 

 

 

B9. Week van de Pleegzorg 

 

Van 3 t/m 10 november was het de Week van de Pleegzorg. Ook in Woensdrecht is 

aandacht gevraagd voor het tekort aan pleegouders. Landelijk zijn er minimaal 3500 

nieuwe pleegouders per jaar nodig. In West-Brabant gaat het vooral om 

deeltijdpleeggezinnen en gezinnen voor een kort verblijf maar ook om pleeggezinnen 

waar kinderen voor langere tijd kunnen verblijven. 

 

In de Week van de Pleegzorg bezocht wethouder Lars van der Beek een pleeggezin in de 

gemeente Woensdrecht dat huis en hart opengesteld heeft voor een kind van een ander.  

In aanwezigheid van de lokale, schrijvende pers is teruggeblikt op het gesprek. De twee 

jonge pleegvaders vertelden waarom ze pleegouders zijn geworden en het traject dat ze 

hierin gevolgd hebben. Na het voltooien van de training, kwam er snel een match met 

een peuter die vanwege de chronische ziekte van de biologische moeder niet thuis kan 

wonen. In de media en op social media is over dit bezoek bericht om aandacht te 

genereren voor pleegzorg. Daarnaast is aan scholen gevraagd het onderwerp mee te 

nemen in hun nieuwsbrief aan ouders. En in navolging van de landelijke campagne 

#groenlicht zijn MFC de Kloek, MFC de Drieschaar, MFC de Biezen, Molen Johanna en het 

gemeentehuis tijdens de Week van de Pleegzorg groen uitgelicht. De oproep daarbij: 

Geef jij een pleegkind groen licht om bij jou te mogen wonen en ze gelijke kansen te 

bieden als ieder ander kind?  

 

 

B10. Mantelzorgers in de schijnwerpers 

 

In de maand november worden traditiegetrouw de mantelzorgers in onze gemeente in de 

schijnwerpers gezet. Ze zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. Die zorg is vaak 

onzichtbaar. Daarom verdienen zij de schijnwerpers: want hun zorg mag gezien worden.  

Zo luidt de landelijke campagne, waar Woensdrecht bij aansluit. De mantelzorgers die bij 

BWI Woensdrecht geregistreerd staan, zijn uitgenodigd voor een etentje om anderen te 

ontmoeten, ervaringen te delen en samen de maaltijd te delen. Daarnaast krijgen zij het 
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mantelzorgcompliment uitgereikt met een bedankbrief van college en raad voor de 

belangrijke rol die zij vervullen voor de medemens, de zorg en de samenleving. Het 

Steunpunt Mantelzorg van BWI Woensdrecht is het hele jaar bereikbaar voor een 

luisterend oor, tips en advies. 

 

 

B11. Tot slot  

 

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

onderwerpen mee wilt geven voor de komende periode? 


