Voorwoord
Het nieuwe jaar staat weer voor de deur!
Bijna beginnen we aan 2022. Het voelt voor
mij vaak als een soort nieuwe start. Sta ik
klaar om weer vol energie aan de slag
te gaan. Met nieuwe projecten maar
natuurlijk ook met zaken waar we nu
al mee bezig zijn.

Eigenlijk is dat precies wat ik u toewens voor
de feestdagen. We moeten misschien op zoek
naar een andere manier om Kerst en Oud en
Nieuw te vieren. Maar ook dat kan van grote
waarde zijn. Denk aan uw eigen gezondheid
en dat van de mensen om u heen en geniet
van de komende periode!

In deze Nieuwsflits leest u wat er verandert
per 1 januari 2022. Er komen nieuwe taken op
ons af en we krijgen de kans om een nieuwe
werkwijze in het leven te roepen. Dankzij een
toegekende subsidie kunnen we een wijkGGD’er in gaan zetten om mensen met
onbegrepen of verward gedrag beter en eerder
te kunnen helpen. Steeds ontwikkelen, kijken
hoe we verder kunnen komen - samen met
onze partners - daar krijg ik energie van.

Namens het hele gemeentebestuur,
Lars van der Beek
Wethouder sociaal domein

In de afgelopen periode heb ik verschillende
mensen ontmoet die net zo betrokken in hun
werk staan. Traditiegetrouw hebben we de
mantelzorgers in onze gemeente in het
zonnetje gezet. Zij staan er voor hun
dierbaren! Net zoals de (onafhankelijk)
cliëntondersteuners er zijn voor iedereen met
een hulpvraag. Kanjers zijn het! En laten we
de vele vrijwilligers in onze samenleving niet
vergeten. Het is echt geen gemakkelijk jaar
geweest om iets te organiseren. Maar zij
maken er iets van. Binnen de mogelijkheden
die er zijn. Respect!
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WIJZIGINGEN IN 2022
Een nieuw jaar is een ijkmoment. Voor
nieuwe wet- en regelgeving of om zaken
anders te organiseren. Ook in 2022
verandert er het een en ander.
Een aantal voorbeelden:
Jeugd
Per 1 januari 2022 verandert het woonplaatsbeginstel van de Jeugdwet. De gemeente
waar de jeugdige op het moment van de
zorgvraag staat ingeschreven, is voortaan
verantwoordelijk. Een wijziging, die zorgt
voor: vermindering van administratieve
lasten, snellere levering van zorg en
ondersteuning en versterking van preventie.
Voor jongeren die al in een traject zitten,
zijn er afspraken gemaakt dat er voorlopig
niets verandert.
Beschermd wonen
De doorcentralisatie van beschermd wonen
gaat van start. Binnen een paar jaar wordt elke
gemeente zelf verantwoordelijk om wonen
met ondersteuning of onder begeleiding
mogelijk te maken voor inwoners die dit niet
zelfstandig kunnen. Op dit moment is dit nog
regionaal belegd via centrumgemeenten.
Regio’s hebben afspraken gemaakt, die
komend jaar verder gestalte krijgen. Vanaf
volgend jaar volgt een andere verdeling van
de middelen.

2021

Inburgering
De nieuwe Wet Inburgering wordt van kracht.
Gemeenten krijgen een regierol in de
begeleiding en ondersteuning van
inburgeringsplichtigen. Het gaat om het leren
van de Nederlandse taal, cultuur, regels,
rituelen en gebruiken. En om meedoen in de
samenleving, aan het werk gaan en een
actieve bijdrage leveren aan de maatschappij.
De gemeenten op de Brabantse Wal werken
hierin samen.
Kinderopvang op indicatie
Als er binnen een gezin sprake is van
meervoudige problemen, waarbij het kind
baat heeft bij (tijdelijke) kinderopvang, dan
worden de kosten daarvan vergoed. Vanaf het
nieuwe jaar voert de ISD Brabantse Wal de
regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) uit
voor de gemeente Woensdrecht, zoals dat nu
ook al gebeurt voor Bergen op Zoom en
Steenbergen.
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SUBSIDIE VOOR WIJK-GGD’ER
Inwoners met onbegrepen of verward
gedrag beter en eerder helpen met behulp
van een wijk GGD- er. Dat is wat de
gemeente Woensdrecht, GGD WestBrabant en Brede Welzijnsinstelling
Woensdrecht (BWI) graag willen.
Dankzij een toegekende subsidie start
er volgend jaar een pilot met deze
werkwijze.

De wijk-GGD’er werkt vanuit de wijk en kan
makkelijk schakelen met bijvoorbeeld (huis-)
artsen, professionals voor psychische
problematiek en omwonenden.

Een wijk-GGD’er is een deskundige die
zowel op psychisch als op medisch vlak goed
onderlegd is en de weg naar de juiste hulp
kent. Door signalen vroegtijdig op te volgen,
worden mensen met verward gedrag eerder
geholpen om mogelijke problemen in de
breedste zin van het woord aan te pakken.
Of het nu gaat om eenzaamheid, verslaving,
moeite met het dagelijks functioneren of
veiligheidsproblemen.

Subsidie
Via een subsidie van ZonMw, een organisatie
voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie,
en een bijdrage van de gemeente wordt het
mogelijk om een pilot van een jaar te starten.
We houden u op de hoogte van dit ‘Actieprogramma lokale initiatieven mensen met
Verward Gedrag’.

Met de inzet van de wijk-GGD’er willen de
partners nieuwe problematiek eerder
opsporen, inwoners beter ondersteunen en
escalaties voorkomen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:
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NAJAARSCAMPAGNES
De afgelopen periode hebben we in het
bijzonder aandacht gevraagd voor:
Dementie
Dementie proberen te voorkomen, is de beste
optie die we hebben. Dementie is niet te
genezen en er is geen medicijn voor. Door
gezonder te leven verklein je de kans deze
ziekte te ontwikkelen. We deelden de tips van
de campagne tegen dementie. Zie:
www.wezijnzelfhetmedicijn.nl.

Pleegzorg
Geef jij een pleegkind groen licht om bij jou
te mogen wonen en ze gelijke kansen te
bieden als ieder ander kind? Tijdens de
campagne ‘Groen licht voor pleegzorg’ werd
begin november een aantal gebouwen
letterlijk groen uitgelicht om aandacht te
vragen voor pleegzorg. Zie ook:
https://openjewereld.nu/groenlicht.
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Mantelzorg
Mantelzorgers zijn onzichtbare helden.
Ze zorgen voor een ziek familielid, vriend
of buur. Die zorg is vaak onzichtbaar. In de
maand november worden mantelzorgers
traditiegetrouw in de schijnwerpers gezet in
de gemeente Woensdrecht. Want hun zorg
mag gezien worden! BWI Woensdrecht
nodigde hen uit voor een lunch en alle
geregistreerde mantelzorgers kregen het
mantelzorgcompliment: een cadeaubon met
een bedankbrief van college en raad voor de
belangrijke rol die zij vervullen voor de
medemens, de zorg en de samenleving.
Veiligheid
We zijn allemaal meer thuis. De spanningen
kunnen hierdoor oplopen. Het kan iedereen
even te veel worden in stressvolle situaties.
Neem afstand, las een time-out in. Praat
erover met iemand die u vertrouwt en zoek
hulp. Bij BWI Woensdrecht, een luisterlijn of
Veilig Thuis. Maakt u zich zorgen of
vermoedt u dat het ergens niet goed gaat?
Meld het: www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.
Eenzaamheid
Samen zijn we ‘Eén tegen eenzaamheid’.
Een klein gebaar kan het verschil maken.
In de Week tegen Eenzaamheid spraken
wethouder Lars van der Beek, Lenny Winkel
namens BWI Woensdrecht, Christ de Weert
van KBO Woensdrecht en Jos Ernst namens
de Wmo Adviesraad met elkaar over de
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aanpak van eenzaamheid. Een verslagje
leest u terug op een speciale themapagina:
www.woensdrecht.nl (trefwoord: persberichten, gemeentelijke infopagina week 40).
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GOEDE, BETAALBARE WMO
Net als veel Nederlandse gemeenten zien
we ook in Woensdrecht de uitgaven binnen
het sociaal domein stijgen. Daar hebben we
als gemeente niet altijd invloed op. Maar
we kijken wel hoe we zo efficiënt en
effectief mogelijk om kunnen gaan met
de beschikbare middelen.

- ook lichtere vormen van huishoudelijke
ondersteuning volstaan soms bij de start van
een hulpvraag
- we houden vinger aan de pols om ervoor te
zorgen dat hulp meegroeit met de behoefte
(waakvlamfunctie). Inzetten op preventie
voorkomt dat er duurdere vormen van
ondersteuning ingezet moeten worden.

Iedereen die hulp nodig heeft, moet die op een
passende manier kunnen krijgen. Dat is onze
zorgplicht en die nemen we serieus. Maar we
kijken ook hoe we zaken zo kunnen
organiseren dat het betaalbaar blijft. De
bijdragen vanuit het Rijk blijken immers niet
altijd voldoende. Binnen de Wmo zien we dit
vooral terug bij begeleiding en hulp bij het
huishouden.
Op een aantal manieren proberen we de
kosten binnen de perken te houden. Een
aantal voorbeelden:
- we creëren meer bewustwording rondom de
kosten van hulp
- we maken ook met samenwerkende partijen
die regelingen voor ons uitvoeren duidelijke
afspraken over de kosten
- de hulp en ondersteuning is zoveel mogelijk
op maat
- we kijken of toegekende voorzieningen nog
volstaan of dat een andere oplossing
wenselijker is
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COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 2022
Ook dit jaar is het voor mensen met een
laag inkomen en hoge zorgkosten mogelijk
om een collectieve ziektekostenverzekering
af te sluiten via de gemeente Woensdrecht.
De voordelen:
U komt eerder in aanmerking voor
deelname omdat de inkomensgrens is
verhoogd naar 120% van de
bijstandsnorm
De gemeente betaalt mee aan uw
zorgverzekering en op de aanvullende
verzekering
U krijg korting op de basisverzekering
U krijgt ruime vergoedingen voor
onder andere brillen/lenzen,
fysiotherapie, tandartskosten en de
eigen bijdragen Wmo
VGZ accepteert iedereen, zonder
medische keuring
Kiest u pakket Compleet met € 0 eigen
risico dan is uw verplichte eigen risico
van € 385 ook meeverzekerd

Aanmelden
U kunt zich tot en met 31 december 2021
aanmelden. Alle informatie vindt u op:
www.gezondverzekerd.nl.
Heeft u vragen, neem dan contact op met
VGZ. Telefoon: 0900 - 77 99 771.
Hulp nodig? Vraag het aan familie of
vrienden. Of maak een afspraak bij Startpunt
Grip op Geld van BWI Woensdrecht.
Bel: 0164 672 049 of mail naar:
www.bwiwoensdrecht.nl/gripopgeld

Kies een pakket dat bij u past
U kunt kiezen uit 2 pakketten:
Heeft u gemiddelde 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.

2021

7

BOOSTERVACCINATIE
Op 19 november jl. is GGD West-Brabant
gestart met het zetten van boostervaccinaties. Deze prik is bedoeld als
oppepper om de bescherming tegen het
coronavirus op peil te houden.
Als u een uitnodiging voor de boostervaccinatie heeft ontvangen, kunt u een
afspraak maken via www.coronavaccinatieafspraak.nl of het Landelijk Vaccinatie
Afsprakennummer (0800-7070). Een
boosterprik wordt nooit zonder afspraak
gezet.
Actuele informatie kunt u vinden op de
website van de rijksoverheid onder
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/cor
onavirus-covid-19 Hier kunt u ook informatie
vinden over de boostervaccinatie.
Ook de GGD geeft informatie. Zie:
https://www.ggdwb.nl/corona
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LEDEN WMO ADVIESRAAD GEVRAAGD

De Wmo Adviesraad vraagt leden!

We zoeken iemand uit de gemeente
Woensdrecht die zich minimaal vier jaar
wil verbinden aan de Wmo Adviesraad.
Uit Ossendrecht en Putte missen we nu nog
inbreng! De adviesraad komt gemiddeld
8 keer per jaar bij elkaar (tegen vergoeding).
Heeft u interesse, kijk dan voor meer
informatie en sollicitatie op:
www.wmoadviesraadwoensdrecht.nl.

Mensen met een sociaal hart, maatschappelijk
betrokken en inzicht in het sociaal domein,
die het leuk vinden om op dit vlak mee te
denken met het college van burgemeester en
wethouders. Als je graag samenwerkt met
anderen en zorgt dat dingen geregeld worden,
lees dan even verder.

Reageren kan t/m uiterlijk 31 december 2021
door te mailen naar secretaris W.J. Soeters:
secretaris@wmoadviesraadwoensdrecht.nl.
Telefoonnummer bij vragen: 06 - 50 62 15 09.

Als lid van de Wmo Adviesraad ben je actief
betrokken bij het ontwikkelen en de invulling
van het beleid binnen het sociaal domein.
Dat gaat over onderwerpen rondom de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
participatie (via werk), jeugdhulp, welzijn,
zorg en ondersteuning. Samen willen we dat
iedereen volwaardig kan deelnemen aan de
samenleving. Gevraagd en ongevraagd advies
van de Wmo Adviesraad weegt mee in de
besluitvorming van de gemeente.
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CLIËNTONDERSTEUNING IS ER VOOR U!
Een zorgvraag? Cliëntondersteuners
helpen u!
Veel mensen met een zorgbehoefte weten niet
waar ze met hun vraag terecht kunnen. Dat is
jammer want in de gemeente Woensdrecht
zijn er cliëntondersteuners actief. U kunt
daarvoor terecht bij MEE West-Brabant.
Maar er zijn ook vrijwilligers actief die de
weg weten te vinden in welzijnsland. Als
onafhankelijk mede-mens helpen zij u graag
verder. Ze leggen hier uit wat ze voor u
kunnen betekenen.
De cliëntondersteuner is deskundig,
onafhankelijk en helpt u kosteloos. Zij nemen
geen beslissing over uw aanvraag voor hulp
of een voorziening maar ondersteunen u zo
goed mogelijk de juiste zorg te vinden.
Zij kunnen helpen bij een (voor)onderzoek,
een aanvraag voor een voorziening of
zorgbemiddeling of verwijzen door naar de
juiste instantie. Ook kunnen zij aanwezig zijn
bij gesprekken met instanties.
Kom met hen in contact! Kijk voor gegevens
op www.woensdrecht.nl (trefwoord:
cliëntondersteuning).
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MELDPUNT CRISISZORG
Woensdrecht is aangesloten bij het
Meldpunt Crisiszorg West-Brabant.
Mensen die zich ernstige zorgen maken
over iemand in hun omgeving, kunnen bij
dit meldpunt terecht.
Als een situatie levensbedreigend is, bel je
112.
In andere gevallen (acuut of niet), kunt u dag
en nacht terecht bij het Meldpunt Crisiszorg.
Bijvoorbeeld als:
• je je ernstige zorgen maakt over
iemand in je omgeving
• iemand verward gedrag vertoont
• iemand zichzelf of anderen in gevaar
brengt
Het Meldpunt is 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar
op telefoonnummer 0800-5099.
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