NIEUWSFLITS EDITIE APRIL 2020
Voorwoord
Het coronavirus heeft onze samenleving op z’n kop gezet. Natuurlijk gaat
onze grootste prioriteit op dit moment
uit naar het treffen van de benodigde
maatregelen en het beperken van de
gevolgen ervan. Maar ook andere
zaken gaan (in aangepaste vorm) door
of behoeven juist uitstel. In deze
reguliere Nieuwsflits praten we u weer
even bij.
Lars van der Beek
Wethouder sociaal domein
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NIEUWE WEBSITE: WWW.HULPWIJZERBRABANTSEWAL.NL
Er is een nieuwe website die laat zien
welke organisaties iets kunnen
betekenen als inwoners een
vraag hebben over zorg en welzijn.
De website
www.hulpwijzerbrabantsewal.nl
helpt hen op weg.

De site is een initiatief van de gemeenten
Bergen op Zoom, Steenbergen en
Woensdrecht en is tot stand gekomen in
samenwerking met inwoners, verenigingen
en organisaties.
De website is ontwikkeld door SDU, in
samenwerking met Hollandsch Welvaren en
wordt continu geoptimaliseerd op basis van
het gebruik (bijvoorbeeld qua
zoekwoorden).
Laagdrempelig
Via de Hulpwijzer kunnen mensen op een
laagdrempelige manier op zoek gaan naar
oplossingen voor een vraag. Natuurlijk
blijven ook onze medewerkers van de
Integrale Toegang voor u klaar staan via
telefoonnummer 14 0164.
Ook een vermelding?
De lokale gegevens worden up-to-date
gehouden, doordat SDU regelmatig een
uitvraag doet bij organisaties of de
gegevens nog kloppen. Nieuwe organisaties
kunnen aangemeld worden via een
contactformulier op de website.

De site bevat praktische informatie,
adressen en hulp dichtbij huis over veel
verschillende onderwerpen:
 jeugd, gezin en onderwijs
 hulp bij geldzaken, bijdragen en
toeslagen
 sport en gezondheid
 wonen en vervoer
 (vrijwilligers)werk en leren
 zorg, welzijn en mantelzorg
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VERZOEK TOT UITSTEL UITBREIDING VE-AANBOD
In deze nieuwsflits bent u vaker
geïnformeerd over het nieuwe
Onderwijsachterstandenbeleid
(= VE-beleid) dat per 1 augustus 2020
in werking zou moeten treden.
Door de maatregelen vanwege het
Coronavirus hebben niet alleen in de
gemeente Woensdrecht, maar ook op
landelijk niveau het onderwijs en de
kinderopvangorganisaties alles op alles
gezet om oplossingen voor
(nood)opvang te vinden. Daardoor is er
nu geen ruimte en personeel om zich
voor te bereiden op het nieuwe beleid.
Omdat de genomen maatregelen nog wel
even aanhouden, zien de verschillende
brancheorganisaties in de kinderopvang de
uitbreiding van het VE-aanbod in het
gedrang komen. Zij hebben de minister van
OCW en de staatssecretaris van SZW per
brief verzocht om uitstel van de inwerkingtredingsdatum van 1 augustus 2020.
Het gaat daarbij om de verplichting die
krachtens het Wijzigingsbesluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie aan gemeenten wordt gesteld: per
1 augustus 2020 moet in alle gemeenten
minimaal 960 uur VE-aanbod beschikbaar
zijn voor alle peuters (2,5-4 jaar) met een
VVE-indicatie.
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De realisatie van deze verplichting is door
gemeenten belegd bij de VE-aanbieders in
de kinderopvang.
De brancheorganisaties hebben verzocht
om een overgangsmaatregel in te stellen
om de invoeringsdatum van 1 augustus
2020 in ieder geval uit te stellen tot 1
januari 2021 en mocht de crisis onverhoopt
langer aanhouden dan nu is te voorzien,
dan is verzocht een uitstel met 1
kalenderjaar tot 1 augustus 2021.
Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte
gehouden van de stand van zaken
hieromtrent.
Los van het bovenstaande zijn we in de
gemeente Woensdrecht volop bezig met de
voorbereidingen van het nieuwe beleid en is
dit ook nagenoeg gereed. Afhankelijk van
de landelijke ontwikkelingen zal dit ter
vaststelling worden aangeboden aan de
gemeenteraad. Overigens blijft de voor- en
vroegschoolse educatie in de gemeente
Woensdrecht gegarandeerd via het huidige
beleid.
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SAMEN STERK VOOR GEZONDHEID
Op 3 maart j.l. 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.
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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
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 West-Brabants
gemiddelde.
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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 West-Brabant. 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.

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 bijv. voorlichting aan statushouders
hoe de gezondheidszorg in Nederland werkt
of outreachend veldwerk m.b.t. het gebruik
van alcohol en drugs.
Activiteiten lokaal
Naast het uitvoeringsplan volksgezondheid
op Brabantse Wal niveau, is er in de
gemeente Woensdrecht 31 maart j.l. ook
een lokaal uitvoeringsplan vastgesteld.
Hierbij wordt gewerkt met actiekaarten.
Hierin geven partners aan welke activiteiten
zij ondernemen om de bovenstaande
doelstellingen uit het plan te ondersteunen.

Activiteiten Brabantse Wal
De activiteiten worden m.n. Brabantse Walbreed ingezet. Activiteiten die de partijen
gaan uitvoeren, zijn naast de wettelijk basis
taken (zoals jeugdgezondheidszorg), ook
zogenaamde plustaken op het gebied van
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De Brede Welzijnsinstelling (BWI) neemt in
de gemeente Woensdrecht de coördinatie
op zich van het uitvoeringsprogramma.
Zij voeren zelf activiteiten uit en werken
daarin samen met andere partijen.
De lokale activiteiten bestaan o.a. uit een
cursus valpreventie voor 55+, een trendy
sportclinic voor jongeren in Putte,
voorlichting en begeleiding voor
verschillende doelgroepen omtrent
scheiding en diverse activiteiten om
eenzaamheid bespreekbaar te maken bij
jongeren, mensen met dementie en
ouderen. Hierbij is de kanttekening
gemaakt dat aanpassing van de activiteiten
mogelijk is, als dat nodig is door de ‘nieuwe
realiteit’ die ontstaan is door de
coronacrisis.
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NIEUWE BEWEEGGIDS SENIOREN
Begin dit jaar is er een nieuwe editie
van de beweeggids voor senioren in
het kader van het project Sport- en
Cultuurimpuls uitgegeven.

Door de coronacrisis liggen activiteiten op
dit moment helaas stil. Blijven bewegen
blijft echter belangrijk. Blijf dus wandelen,
fietsen of doe oefeningen thuis.

Sport- en Cultuurimpuls is een concept dat
helpt om in een bepaalde regio het beweegen cultuur aanbod bij verschillende
doelgroepen, in dit geval senioren, te
promoten en te stimuleren.
De gemeente Woensdrecht stimuleert met
het project Sport- en Cultuurimpuls dat
meer ouderen in beweging blijven. De
beweeggids brengt het aanbod van sporten cultuurverenigingen bij elkaar.
Via het project kan de doelgroep 55+
via één of meerdere proeflessen gratis
kennismaken met activiteiten. De Brede
Welzijnsinstelling coördineert.
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IMPULS KANSRIJKE START
De eerste 1000 dagen van ieder kind
zijn cruciaal om een optimale kans te
kunnen bieden op een goede toekomst.
Het programma ‘Kansrijke start’ wil
eraan bijdragen dat de periode van
-10 maanden tot en met 2 jaar zo goed
mogelijk is voor kinderen. Ook
Woensdrecht sloot zich aan.
Landelijk actieprogramma
Vanuit het landelijk actieprogramma
“Kansrijke start” wil men bovenstaand doel
bereiken. De gezondheid van een kind voor,
tijdens en na de geboorte blijkt namelijk
een belangrijke voorspeller te zijn van
problemen – zowel fysiek als mentaal –
op latere leeftijd.

• Meer aanstaande kwetsbare ouders
krijgen eerder de juiste hulp.
Actielijn 3: Na de geboorte
• Meer kwetsbare ouders zijn toegerust
voor het ouderschap en de opvoeding.
• Minder baby’s en jonge kinderen worden
uit huis of onder toezicht geplaatst.
Vanuit het actieprogramma wordt
aangegeven dat het bouwen en verankeren
van lokale coalities rondom de eerste 1000
dagen essentieel is voor een kansrijke start
van kinderen in de gemeente of regio.

Met behulp van drie actielijnen met daarbij
behorende doelen wil men ervoor zorgen
dat meer kinderen een kansrijke start
kunnen maken.
Actielijn 1: Voor de zwangerschap
• Meer aanstaande kwetsbare ouders
starten goed voorbereid met hun
zwangerschap.
• Minder ongeplande en onbedoelde
zwangerschappen komen voor in kwetsbare
gezinnen.
Actielijn 2: Tijdens de zwangerschap
• Beter signaleren van medische en sociale
problemen bij (aanstaande) kwetsbare
ouders.
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Lokale situatie
Binnen de gemeente Woensdrecht zijn er
al diverse samenwerkingsvormen. Wij
noemen er hier enkele. Zo werken
bijvoorbeeld de jeugdverpleegkundigen
samen met jeugdprofessionals.
Daarnaast wordt samengewerkt met
huisartsen, jeugdartsen, verloskundigen en
consultatiebureauartsen. Verder wordt er
(bijvoorbeeld als er zorgen zijn in een gezin
of bij een aanstaande moeder)
samengewerkt tussen de Wmo-consulenten
en de jeugdprofessionals en/of algemeen
maatschappelijk werk. TWB (Thuiszorg
West Brabant) levert aanvullende zorg aan
risicokinderen. En zijn er mogelijkheden
tot bemoeizorg als er verslavings- of
psychiatrische problemen spelen.
Impuls Kansrijke Start
Vanuit het Rijk worden, onder
voorwaarden, financiële middelen
beschikbaar gesteld voor gemeenten die
een lokale coalitie Kansrijke Start gaan
vormen of versterken. Gemeenten konden
zich hiervoor tot 15 april aanmelden bij het
ministerie.
De gemeente Woensdrecht heeft zich
hiervoor inmiddels aangemeld en blijft zich
inzetten voor de gezondheid van kinderen
in deze cruciale levensfase.
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GRATIS CHEQUE VOOR TIPS DIE GELD OPLEVEREN
Iedereen kan ineens in financiële
problemen komen… Sinds kort is er in
de gemeente Woensdrecht een
waardebon beschikbaar die recht geeft
op gratis budget- en energieadvies.
De cheque kan worden ingewisseld bij
BWI, de Brede Welzijnsinstelling
Woensdrecht.
Wethouder Lars van der Beek is de
initiatiefnemer van het project. De
gemeente Woensdrecht, Woningstichting
Woensdrecht, Stadlander, Mooiland en BWI
Woensdrecht hebben er samen de
schouders onder gezet.

De cheque geeft net even dat steuntje in de
rug dat er op dat moment nodig is. Met de
cheque kan er gebruik gemaakt worden van
een budgetcoach of er kan een gratis
energieadviseur worden ingezet. Zo nodig
kan de ondersteuning worden uitgebreid
met BWI Woensdrecht als schakel in het
sociale netwerk. Er zijn korte lijntjes met
allerlei partijen, van maatschappelijk werk
en financiële instellingen tot de
belastingdienst.

De cheques kunnen worden uitgedeeld aan
bewoners bij gebeurtenissen die hun leven
veranderen. Bijvoorbeeld bij het betrekken
van een nieuwe woning of verhuizing,
echtscheiding, het overlijden van een
partner of het verliezen van je baan.
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STAND VAN ZAKEN DORPGERICHT WERKEN
De gemeente Woensdrecht wil
dorpsgericht gaan werken. Een doeteam van enthousiaste medewerkers
bekijkt waar de kansen liggen om de
vragen van mensen op sociaal gebied
zo veel mogelijk in het eigen dorp te
kunnen beantwoorden.

We zijn de mogelijkheden aan het
onderzoeken om deze vragen, indien hier
behoefte aan is, ook zo veel mogelijk in de
dorpen zelf te kunnen behandelen.
Dit kan bijvoorbeeld door dorpsspreekuren
in te richten, wellicht met extra hulp van
vrijwilligers vanuit de dorpen zelf.

Zo is er een gesprek geweest met het
Sociaal Zorgpunt/Dorpsplatform
Ossendrecht. Zij hebben nu een half jaar
ervaring opgedaan met het Sociaal
Zorgpunt in het dorp. Afgesproken is om
samen te inventariseren wat er eventueel
nog nodig is, hoe er meer bekendheid
gegeven kan worden aan het
inloopspreekuur in het dorp en of er een
meerwaarde kan zijn voor een plaatselijke
intake. Aan de hand van een dorpsplan kan
hier vervolgens samen met alle partners
aan gewerkt worden.

We doen dit in samenwerking met o.a. de
BWI, WijZijn en de dorpsplatforms, en waar
mogelijk, sluiten we aan bij de bestaande
dorpsinitiatieven.
Soms brengen dit soort onverwachte
gebeurtenissen juist creativiteit en
inventiviteit bij mensen naar boven,
wat weer interessante initiatieven op kan
leveren. We zullen zien wat de tijd ons
brengt.

Ook is er contact gelegd met Huijbergen.
Aan de dorpscoöperatie hier is gevraagd of
zij nog ondersteuning kunnen gebruiken.
In coronatijd
Waar we geen invloed op hebben is de
situatie rondom het Coronavirus, maar dat
houdt ons niet tegen om een aantal zaken
achter de schermen al op te pakken.
Zo bereiden we ons voor op de periode na
deze crisis, waarin er mogelijk meer vragen
op ons afkomen over thema’s als
schuldhulpverlening, hoe om te gaan met
een faillissement, uitstel van betalingen
maar ook hoe om te gaan met ‘de nieuwe
wereld na Corona’.
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