NIEUWSFLITS EDITIE DECEMBER 2019
Voorwoord
Nog even en we sluiten het jaar 2019
af. Als we terugkijken op dit jaar
kunnen we er niet omheen: er is veel
gebeurd. Veel mooie initiatieven zagen
het licht. Maar het was ook het jaar
waarin duidelijk wordt dat er soms
ingrijpende keuzes gemaakt moeten
worden.
Zo hebben we in de regio West-Brabant
West dit jaar besloten om afscheid te
nemen van Juzt, een grote jeugdhulpaanbieder. Met de grootste zorg zijn we
bezig om de jeugdige cliënten onder te
brengen bij andere partijen. Dat dit
ingrijpend is voor alle betrokkenen staat
buiten kijf.
Keuzes zullen ook in Woensdrecht nodig
zijn. Zoals vrijwel alle gemeenten in
Nederland worden we geconfronteerd met
hoge kosten in het sociaal domein terwijl de
bijdrage van de overheid verder terugloopt.
2019 liet rode cijfers zien en de
verwachting is dat de situatie niet zomaar
verandert. Dat maakt dat er iets moet
gebeuren om alles betaalbaar te houden.
Iedereen die ondersteuning nodig heeft,
moet dat kunnen krijgen. Dat is de
zorgplicht die Woensdrecht heel serieus
neemt. Als mensen zichzelf niet meer
kunnen redden en ook de omgeving niet
kan bijdragen, blijft de gemeente het
vangnet.
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Maar dure zorg is niet altijd de beste zorg.
En tijdige hulp is belangrijk om erger te
voorkomen. Dus willen we nog meer
inzetten op preventie om te voorkomen dat
mensen in (té) grote problemen komen. De
samenwerking met partners blijft cruciaal in
onze aanpak van vroegsignalering.
Deze weg zijn we al ingeslagen en we zien
dat dat zijn vruchten afwerpt. Bijvoorbeeld
in het armoedebeleid. Ook op andere
fronten doen we het goed: ons jeugdhulpstelstel kan rekenen op landelijke
belangstelling. In benchmarks en
cliëntenonderzoeken scoren we prima.
Er is een goed sociaal klimaat in
Woensdrecht. En vele betrokken mensen
staan voor de samenleving klaar.
We zullen elkaar alleen maar meer nodig
hebben komend jaar. Met vertrouwen sta ik
in dit traject. Graag samen met u!
Namens het hele gemeentebestuur wens ik
u een gezond en goed 2020.
Fijne feestdagen!
Lars van der Beek
Wethouder sociaal domein
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VOLG OOK EEN REANIMATIECURSUS MET GEBRUIK VAN AED,
DAAR REDT U LEVENS MEE
Bij een hartstilstand zijn de eerste
6 minuten cruciaal. Door gezamenlijke
inzet is er in Woensdrecht een dekkend
netwerk van AED-apparaten. De
Woensdrechtse gemeenteraad wil nu
graag een impuls geven aan mensen
die kunnen reanimeren en vergoedt de
kosten van een cursus, gegeven door
een aantal EHBO-verenigingen in de
gemeente.
Door gezamenlijke inzet van de gemeente,
EHBO-verenigingen, bedrijven, instanties
en giften van burgers hangen er tientallen
AED’s in de gemeente. Vanuit het raadsbudget heeft de gemeenteraad nu € 3.500,vrijgemaakt om ook het aantal mensen dat
kan reanimeren en een AED kan bedienen,
te doen toenemen. Een motie hierover werd
eerder dit jaar unaniem aangenomen door
de gemeenteraad.
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In de eerste maanden van 2020
organiseren de EHBO-verenigingen een
reanimatiecursus op verschillende locaties
in de gemeente Woensdrecht. Het is een
tweedaagse cursus in de avonduren,
waarbij deelnemers leren reanimeren en
een AED bedienen. Het staat u vrij om een
locatie te kiezen.
Aanmelden
U kunt zich als volgt aanmelden:
 in Putte:
14 en 15 januari 2020
jacvoorbraak@kpnmail.nl


in Hoogerheide:
23 en 30 april 2020

11 en 18 mei 2020


monique1303@hetnet.nl



in Ossendrecht:
16 en 23 maart 2020
secretaris@ehbo-ossendrecht.nl
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LAAG INKOMEN, HOGE ZORGKOSTEN?
MÉÉR ZORGVERZEKERING VOOR MINDER GELD
Heeft u een laag inkomen en wilt u
uitgebreid verzekerd zijn tegen lage
lasten? Maak dan gebruik van de
Collectieve Zorgverzekering die de
gemeenten Bergen op Zoom,
Steenbergen en Woensdrecht samen
met zorgverzekeraar VGZ aanbieden.
De gemeente betaalt een gedeelte van uw
zorgverzekering en u profiteert van vele
extra’s. De Collectieve Zorgverzekering
bestaat uit een basisverzekering en een
aanvullende verzekering. U kiest altijd de
zorg die bij u past. Stap nu makkelijk en
snel over via www.gezondverzekerd.nl.
Uw voordeel:
 VGZ accepteert iedereen, zonder
medische keuring
 U krijgt korting op de basisverzekering
 Kiest u pakket Compleet met € 0 eigen
risico dan is uw verplichte eigen risico
ook meeverzekerd
 Ruime vergoedingen voor onder andere
brillen/lenzen, fysiotherapie,
tandartskosten en de eigen bijdragen
Wmo
 Bijdrage aan preventie (o.a. omgaan
met een ziekte of aandoening, zoals
astma, COPD, diabetes, reuma, kanker,
hart- en vaatziekten)
 Vergoeding voor o.a. vervangende
mantelzorg
Zie www.gezondverzekerd.nl voor het
complete vergoedingenoverzicht.
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Kies een pakket dat bij u past
U kunt kiezen uit 2 pakketten:
 Heeft u weinig zorgkosten dan is VGZ
GemeentePakket Compleet een goede
keuze.
 Maakt u vaak gebruik van uw zorgverzekering en heeft u veel zorgkosten
kies dan VGZ GemeentePakket
Compleet met € 0 eigen risico.

OF
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Aanmelden
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor
deze verzekering? Kijk op
www.gezondverzekerd.nl. Tot en met 31
december 2019 kunt u zich online
aanmelden. VGZ regelt de opzegging van
uw oude zorgverzekering.
Hulp nodig?
Neem bij inhoudelijke vragen contact op
met VGZ. Telefoon: 0900 - 77 99 771 (uw
gebruikelijke belkosten).
Voor persoonlijk advies en een financiële
doorrekening kunt u contact opnemen met
het Startpunt Grip op Geld van de BWI.
Voor hulp bij digitaal aanmelden kunt u
terecht bij de BWI aan de Kromstraat 4 in
Hoogerheide op:
- dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur en
- donderdag tussen 13.00 en 14.00 uur.
U kunt ook contact opnemen via
telefoonnummer 0164 672 049 of per
e-mail: gripopgeld@bwiwoensdrecht.nl.
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ONDERWIJSWEETJES
Het To-Taalhuis. Wist u dat…:
- de taalklassen bij het To-Taalhuis
steeds populairder worden;
- er voor elk niveau aparte groepen
zijn;
- er inmiddels 20 personen deelnemen
aan deze taalklassen.
- Er op 27 november wederom een
taalfeestje is geweest; dit keer met
kinderboekenschrijver Erik van Os.
Wist u over leerlingenvervoer dat…:
- de aanbesteding van het
leerlingenvervoer in samenwerking met de
gemeente Bergen op Zoom inmiddels
definitief gegund is;
- Munckhof de nieuwe vervoerder is;
- het vervoer door Munckhof na de
Kerstvakantie zal starten;
- er voor de kinderen en hun ouders in de
praktijk weinig zal veranderen.
Onderwijsachterstandenbeleid en
peuteropvang. Wist u dat…:
- er in 2020 een nieuw onderwijsachterstandenbeleid wordt vastgesteld;
- dit onder andere het gevolg is van
veranderende wet- en regelgeving;
- hierdoor ook de specifieke financiële
middelen voor dit beleid toenemen.
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FUSIE VOOR BIBLIOTHEEK HET MARKIEZAAT
Per 1 januari 2020 fuseren bibliotheek
Het Markiezaat en bibliotheek VANnU.
De nieuwe bibliotheek bedient straks
alle inwoners van de gemeenten
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal,
Rucphen, Zundert, Bergen op Zoom,
Steenbergen en Woensdrecht.
Bibliotheek West-Brabant is de nieuwe
naam voor de bieb met 27 vestigingen en
servicepunten, 6 Taalhuizen en ruim 100
scholen. 90 bibliotheekprofessionals en
ruim 200 vrijwilligers staan klaar voor de
inwoners uit de regio.
De fusie zorgt ervoor dat er een kwalitatief
goed bibliotheeknetwerk in de regio
behouden blijft. Het heeft in onze gemeente
geen gevolgen voor de locaties en
openingstijden van de bibliotheek.
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Afspraken vastgelegd
De gemeenten ondertekenden onlangs een
convenant waarin de samenwerkingsafspraken vastgelegd staan. Iedere
gemeente die aangesloten is bij de
Bibliotheek West-Brabant neemt een
basispakket af. Daarnaast blijft er voor
de betrokken gemeentes voldoende ruimte
voor eigen, lokale keuzes.
Leesbevordering en de bestrijding van
laaggeletterdheid zijn afspraken die tot het
basispakket horen. Extra producten en
diensten die een gemeente in zijn
subsidiebeschikking opneemt, zijn deel van
het pluspakket.

6

SCHULDEN TIJDIG AANPAKKEN
Onderzoeken laten zien dat het aantal
mensen met schulden stijgt in
Nederland. Schulden ontstaan vaak
door een combinatie van factoren. Het
kan iedereen overkomen; in alle lagen
van de bevolking komt het voor dat
mensen hun schulden niet meer
kunnen betalen.
Zorgplicht
Gemeenten hebben een zorgplicht op het
gebied van schuldhulpverlening. In het
nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening
2020-2024 heeft de gemeenteraad onlangs
de volgende doelstellingen/gewenste
resultaten vastgesteld:
1. Voorkomen van problematische schulden
2. Het netwerk vormt een sterke keten op
het gebied van preventie en vroegsignalering
3. Vergroten van de financiële redzaamheid
van de burger
4. Problemen worden integraal aangepakt
5. Kinderen worden ondersteund bij de
financiële opvoeding
6. De burger blijft zelf verantwoordelijk
7. Maatschappelijke kosten worden
verminderd of voorkomen
8. De dienstverlening is toegespitst op het
individu
9. De dienstverlening is kwalitatief goed
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Tijdig hulp vragen
Het is belangrijk dat mensen met schulden
de situatie zelf weer onder controle krijgen.
Dit is cruciaal om mee te kunnen blijven
doen in de maatschappij. Vraag tijdig hulp,
bijvoorbeeld bij het Steunpunt Grip op
Geld.
Uitvoeringsplan
In 2020 wordt er een uitvoeringsplan
opgesteld waarin aangegeven staat hoe de
gemeente Woensdrecht zich samen met de
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) en
maatschappelijke partners inzet om de
doelen te realiseren. Overigens is
Woensdrecht al behoorlijk actief als het
gaat om vroegsignalering en preventie
vanuit het armoedebeleid.
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SPORT VOOR ALLE KINDEREN
Dankzij samenwerking met het
Jeugdfonds Sport kunnen kinderen
die opgroeien in een gezin met minder
financiële middelen, net als hun
leeftijdsgenootjes, lid worden van
een sportvereniging.
Het Jeugdfonds Sport creëert sportkansen
voor kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in
gezinnen waar de financiële middelen
ontbreken om te sporten. In welk gezin je
ook opgroeit, sport is belangrijk voor
kinderen om zich fysiek, mentaal en sociaal
optimaal te ontwikkelen.

Een aanvraag voor het Jeugdfonds Sport
kan ingediend worden via intermediairs
zoals scholen, verenigingen, het startpunt
Grip op Geld van de BWI en de buurtsportcoaches.
Tegen kinderarmoede
De gemeente Woensdrecht heeft zich
aangesloten bij de ‘Alliantie kinderarmoede’
om de (gezondheids)gevolgen van armoede
te minimaliseren. Samenwerking met het
Jeugdfonds Sport past binnen dit streven.

Gebruik
Het aantal kinderen dat gebruik maakt van
het Jeugdfonds Sport neemt al jaren steeds
wat toe. Vorig jaar werden er 79 aanvragen
goedgekeurd. Ook de komende drie jaar
wordt de contributie en/of benodigde
sportattributen door het fonds direct aan
de vereniging betaald.
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VACATURES WMO ADVIESRAAD
Wilt u actief betrokken worden bij het
ontwikkelen van beleid rond de Wet
maatschappelijke ondersteuning
(Wmo)?
De WMO Adviesraad adviseert, gevraagd
dan wel ongevraagd, de gemeente
Woensdrecht op onderwerpen binnen
het sociaal domein.
Vacatures
Er zijn vacatures ontstaan. De WMO
Adviesraad zoekt nieuwe leden,
waaronder een nieuwe secretaris.
Voor meer informatie kunt u terecht op:
www.wmoadviesraadwoensdrecht.nl.
Interesse?
Tot uiterlijk 10 januari 2020 kunt u het
formulier ‘Kandidaatstelling voor de WMO
Adviesraad van de gemeente Woensdrecht’
invullen op de website van de WMO
Adviesraad.
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NIEUWE WET VOOR DRINGENDE PSYCHISCHE HULP
Er komt een nieuwe wet voor
verplichte geestelijke gezondheidszorg. 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.

Ingangsdatum
Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in
werking. Woensdrecht geeft samen met
15 andere West-Brabantse gemeenten
uitvoering aan de wet.

Er komt meer ruimte voor zorg op maat en
de inspraak voor degene die behandeld
wordt en diens familie wordt groter.
Verplichte zorg is zeer ingrijpend en wordt
alleen ingezet als het echt niet anders kan.
Meldpunt crisiszorg
Per 1 januari wordt er ook een meldpunt
crisiszorg opengesteld. 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 08005099. In levensbedreigende situaties belt u
112.
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BIJDRAGE EXTRA HUISHOUDELIJKE HULP STOPT
Per 1 april 2020 draagt de gemeente
Woensdrecht niet meer bij aan de
kosten van extra huishoudelijke hulp
voor Wmo-cliënten. De reguliere hulp
wijzigt niet. Het betreft alleen de
eventuele extra inkoop van uren voor
een grote schoonmaak of extra klussen
in huis.
Wethouder Lars van der Beek: “We hebben
altijd ons best gedaan om Wmo-cliënten en
mantelzorgers te ontlasten door de
financiële drempel voor huishoudelijke hulp
zo laag mogelijk te houden. We hebben dit
langer gedaan dan wettelijk afgesproken en
langer dan veel andere gemeenten maar
zien dat dit op termijn écht niet meer
betaalbaar is.”

Voor eigen rekening
De regeling staat niet meer open voor
nieuwe cliënten. Onderzocht wordt nog
of mantelzorgers gebruik kunnen maken
van een voorziening om hen tijdelijk te
ontlasten als overbelasting dreigt.
Wmo-cliënten die de extra hulp willen
blijven behouden, kunnen hier afspraken
over maken met hun aanbieder. De
gemeente draagt alleen niet meer bij
in de kosten.

De regeling voor extra huishoudelijke hulp
is in 2015 landelijk in het leven geroepen
om de veranderingen in de zorg te
compenseren voor zowel cliënten als
zorgaanbieders. Na twee jaar stopte de
bijdrage vanuit het rijk. Nu de Wmobudgetten in Woensdrecht steeds verder
onder druk komen te staan, is het voor
de gemeente niet langer mogelijk om de
financiën voor deze regeling te genereren.
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INITIATIEVEN DECEMBERMAAND
De decembermaand staat voor velen
in het teken van gezelligheid en
samenzijn. Helaas is dit niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Gelukkig
zijn er diverse partijen die dit gevoel
mee willen geven aan deze groep
mensen. De gemeente Woensdrecht
draagt de initiatiefnemers een warm
hart toe en ondersteunt waar mogelijk
en nodig.
In de gemeente Woensdrecht zijn er meer
dan 1.000 huishoudens die moeite hebben
om de eindjes aan elkaar te knopen.

Hulp in natura
Partijen die in contact staan met deze
mensen ervaren veel dankbaarheid bij
gezinnen en zien dat de hulp ‘in natura’
op de goed plek terecht komt en besteed
wordt zoals bedoeld.
Zelf ook bijdragen?
Veel initiatieven kunnen alleen blijven
bestaan dankzij giften, donaties en hulp
van vele vrijwilligers. Wilt u zelf ook een
steentje bijdragen? Kijk wat er mogelijk is
voor u. Organisaties zijn blij met elke vorm
van hulp.

Caritas en Herwonnen Levenskracht zijn de
organisaties die zich veelvuldig inzetten
voor mensen die wel een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Zij krijgen daarin
medewerking van lokale partijen,
supermarkten en andere (burger)initiatieven.
Decemberacties
Op verschillende plaatsen in de gemeente
worden kerstdiners georganiseerd voor
mensen die normaal gezien alleen eten
of rond moeten komen van een minimum
inkomen. Of er worden boodschappen
ingezameld zodat mensen thuis iets extra’s
op tafel kunnen zetten.
Voor kinderen van minima wordt op diverse
plaatsen speelgoed ingezameld. Gratis
ijsbaantickets zorgen ervoor dat ook deze
kinderen plezier hebben van de ijsbaan in
Hoogerheide. En via een kledingvoucher
krijgen zij hulp ‘in natura’ om warm en
goed gekleed de winter door te gaan.
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