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Voorwoord  

 
Aan het einde van het jaar is het een 

goed gebruik om even achterom te 

kijken. Wat was 2018 voor een jaar?  

Ik hoop dat het voor u persoonlijk een 

goed jaar is geweest. Een jaar waarin u 

‘gewoon’ mee heeft kunnen doen in de 

samenleving. Wat ik daarmee bedoel? 

Lees het in deze Nieuwsflits.  

 
2018 was voor mij het jaar waarin ik 
opnieuw werd gekozen tot wethouder van 
de gemeente Woensdrecht. Nóg vier jaar 
mag ik me inzetten voor het sociaal domein 
en dat doe ik met veel plezier, energie en 
inzet. Samen met de collega-bestuurders, 
de gemeenteraad, vele (maatschappelijke) 
organisaties, belangenbehartigers en 
burgerinitiatieven. Het is mooi om me 
hiervoor in te mogen zetten; lokaal én 
landelijk via VNG-commissie waar ik zitting 
in heb.  
 
Aan ambities geen gebrek. Hoewel de basis 
binnen het sociaal domein er ligt, zijn er 
nog genoeg zaken te verbeteren. Zo starten 
we in 2019 een pilot rondom jeugdhulp om 
de samenwerking tussen de jeugd-
professionals en de huisartsen naar een 
hoger plan te trekken. Ook de afstemming 
in de hulp aan personen met verward 
gedrag is verder doorontwikkeld. U leest 
erover in deze Nieuwsflits.  
 

Ook op onderwijsgebied zijn er de nodige 
ontwikkelingen, die we graag met u delen. 
En we sluiten het jaar af met een terugblik 
op de Dag van de Mantelzorg. Toppers zijn 
het! Net als alle vrijwilligers en vele 
anderen die betrokken zijn bij het sociaal 
domein. Bedankt voor uw inzet!  
 
Namens het hele gemeentebestuur wens ik 
u een gezond en goed 2019.  
 
Lars van der Beek 
Wethouder sociaal domein  
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Als het risico aanwezig is dat mensen 

zichzelf of anderen schade berokkenen,  

is goede en snelle hulp geboden. Er 

komt nu een regiekaart ‘de-escalatie’ 

die aangeeft wanneer welke vorm van 

hulp op- en afgeschaald moet worden.  

 

Psychische problemen, alcohol, drugs en/of 
dementie zijn er vaak de oorzaak van dat 
mensen de ‘grip’ op hun leven dreigen te 
verliezen en er een dreigende situatie kan 
ontstaan. Samenwerking tussen de diverse 
regionale en lokale partijen die een rol 
spelen in de hulpverlening is dan van groot 
belang. Dat begint met duidelijkheid over 
wie welke rol heeft en wanneer er op- en 
afgeschaald moet worden.   
 
 
 
 

 

Eenduidige aanpak 

De 18 gemeenten in de regio West-Brabant 
geven gezamenlijk uitvoering aan de 
aanpak van de zogenaamde ‘personen met 
verward gedrag’. In de hele regio wordt 
deze nieuwe werkwijze geïmplementeerd. 
Ook de gemeente Woensdrecht beziet hoe 
dit lokaal ingepast kan worden. Doel is het 
voorkómen van een dreigend escalerende 
situatie en het beperken en beëindigen van 
een escalerende situatie bij zorgelijke 
situaties in een gezin/ huishouden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meldpunt 

Mensen die zich zorgen maken over of 
overlast ervaren van iemand die verward 
gedrag vertoont, kunnen terecht bij het 
meldpunt Zorg en Overlast van de GGD 
West-Brabant via het telefoonnummer  
076 528 22 61of via e-mail: 
meldpunt@ggdwestbrabant.nl.  
 
 
 

 

AANPAK VAN DREIGEND ESCALERENDE SITUATIES 
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Vanaf 1 januari 2019 gaat er een pilot 

van start, waarin er gekeken wordt hoe 

huisartsen en het Centrum voor Jeugd 

en Gezin (CJG) nog beter kunnen 

samenwerken als het om jeugdhulp 

gaat.  

 
Voor het organiseren van de jeugdhulp 
hebben de gemeenten in onze regio 
gekozen voor een structuur met inzet van 
jeugdprofessionals. Jeugdprofessionals 
helpen jongeren en gezinnen met hun 
zorgvraag en waar nodig verwijzen zij  
door.  
 
Naast de Jeugdprofessional verwijzen ook 
huisartsen, jeugdartsen en gecertificeerde 
instellingen door naar deze ‘niet vrij 
toegankelijke zorg’.  
 

 
Door goede samenwerkingsafspraken te 
maken tussen huisartsen en het Centrum 
Jeugd en Gezin (CJG) kan de juiste zorg 
worden geboden aan een jeugdige en 
haar/zijn hele gezin. Hiervoor is een 
totaalbeeld nodig van de hele (thuis)situatie 
rondom de jeugdige en zijn/haar sociale 
netwerk (één kind, één gezin, één plan).  
Via een pilot wordt gekeken hoe dit traject 
verder verbeterd kan worden. 
 
Jeugdhulp 

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 
bestuurlijk en financieel verantwoordelijk 
voor jeugdhulp. De opgave voor het 
organiseren van de jeugdzorg is groot voor 
individuele gemeenten. Daarom is in onze 
regio gekozen om samen te werken met 
negen gemeenten op het gebied van 
jeugdhulp (gemeenten Bergen op Zoom, 
Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, 
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, 
Woensdrecht en Zundert).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PILOT HUISARTSENROUTE 
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Wist u dat… 

 
 
… het To-Taalhuis dat in mei 2018 is 
geopend: 

- inmiddels een 60-tal mensen  
op bezoek heeft gehad met een 
leerwens op het gebied van taal, 
rekenen of computeren; 

- een aanbod heeft dat varieert  
van het werken aan taalvaardig-
heden met een taalmaatje, een 
taal(oefen)groep of taalles  
in de Kellebeekklas in het  
To-Taalhuis tot vraaggerichte 
computerles, Klik & Tik 
computercursus enz; 

- ‘on tour’ gaat om zoveel mogelijk 
organisaties en mensen te spreken 
en te luisteren naar hun input, 
ideeën en behoeften; 

- een team heeft dat bestaat uit  
Ada Cazac, Adje Uytdewilligen, 
Nicole van den Eijnden, Monique 
Swagemakers en een groep  
van 30 uitermate enthousiaste, 
betrokken en kundige Voorlees-  
en Taalvrijwilligers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
… er op 19 december 2018 de 
handtekeningen gezet gaan worden onder 
de samenwerkingsovereenkomst van de 
bibliotheek op school?:  
-    deze pilot plaats gaat vinden bij  
   basisschool de Meulenrakkers in  

 Ossendrecht; 
- dit een pilot is voor een periode van 3 

jaar; 
- de bibliotheek en de school nu de 

voorbereidingen gaan treffen om in de 
loop van 2019 daadwerkelijk te kunnen 
starten met de bibliotheek op school. 

 
 

WEETJES OVER ONDERWIJS  
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Wist u dat?... 

 
… er gewerkt wordt aan de opzet van  
een notitie over het onderwijsachter-

standenbeleid en de peuteropvang  
in de gemeente Woensdrecht?   

- dit in samenwerking met de 
deelnemers aan de Lokale 
Educatieve Agenda wordt 
vormgegeven;  

- er op landelijk niveau nog steeds 
nieuwe informatie komt;  

- deze notitie daarom pas in de loop 
van 2019 ter vaststelling aan de 
gemeenteraad zal worden 
aangeboden;  

- 2019 als overgangsjaar gezien  
zal moeten worden. 
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Op zaterdag 17 november organiseerde 

de Brede Welzijnsinstelling (BWI) een 

verwenmoment voor de geregistreerde 

mantelzorgers in de gemeente 

Woensdrecht.  
 
Mantelzorgers zorgen voor een partner, 
ouder, kind, broer, zus of andere naaste en 
doen dit vanuit liefde en genegenheid of 
vanuit het idee dat het gewoon ‘normaal’ is 
dat je een ander helpt.  
 
Vaak rol je vanzelf in deze zorg. Eerst heb 
je het niet eens in de gaten. Langzaamaan 
kunnen zorgtaken echter gaan wegen: je 
doet steeds meer en hebt steeds minder 
tijd voor jezelf. Juist daarom is het fijn om 
af en toe even los te zijn van je zorgen en 
te kunnen genieten van een speciaal 
momentje voor jezelf. 
 
De BWI organiseerde zoals ieder jaar een 
bijeenkomst rond de Dag van de 
Mantelzorg. Deze keer waren de 
mantelzorgers te gast in restaurant het 
Koetshuis nabij kasteel Ravenhof.  
 
Na de koffie werd er door wethouder Lars 
van der Beek een welkomstwoord 
gesproken. Hij bedankte alle mantelzorgers 
voor hun inzet, benadrukte de waarde van 
mantelzorg en noemde de aanwezigen 
echte ‘toppers’.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Daarna was het tijd voor een optreden van 
popkoor Dazzle. Men genoot van de  
bekende liedjes die werden voorgedragen 
en soms zong men zelfs uit volle borst mee. 
Na dit sfeerverhogende optreden schoof het 
gezelschap aan tafel voor een lunch 
bestaande uit stoofvlees of een pasteitje 
met kippenragout. 
 
Voor veel mantelzorgers was het de eerste 
keer dat zij het verwenmoment rond de 
Dag van de Mantelzorg bezochten. 
Velen kenden wel iemand die óók aanwezig 
was. Herinneringen werden opgehaald, 
ervaringen werden gedeeld. Er was plek 
voor een lach en een traan, maar bovenal 
tijd om eens écht te ontspannen. Aan het 
einde van de bijeenkomst ging iedereen 
met een glimlach op het gezicht huiswaarts.  
 
 
 
 
 
  

DAG VAN DE MANTELZORG 2018 
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In 2017 woonden er 21.837 mensen  

in onze gemeente; verdeeld over 9.431 

huishoudens. Door allerlei omstandig-

heden heeft 11,5% van deze gezinnen 

moeite om elke maand rond te komen. 

Dit zijn 1.081 huishoudens, die het 

moeten doen met een inkomen tot 

120% van het bestaansminimum. Op 

een aantal gebieden is ondersteuning 

mogelijk. 

 

Laag inkomen? 
Geen baan (meer) of (te) weinig inkomsten 
uit een eigen bedrijf? Er is ondersteuning 
voor mensen die leven rondom de lage 
inkomensgrens.  
 

Alleenstaanden   

met of zonder 

kinderen 

Getrouwd of 

samenwonend  

(met of zonder 

kinderen) 

Inkomen lager dan 

€ 1.025,- netto per 

maand*  

Inkomen lager dan 

€ 1.465,- netto per 

maand* 

 
Moeite om rond te komen?  

Misschien zijn uw inkomsten hoger dan de 
lage inkomensgrens maar heeft u toch elke 
maand moeite om rond te komen. U kunt 
hulp krijgen om uw situatie op een rijtje te 
krijgen. Wellicht heeft u recht op (een 
gedeelte van de) ondersteuning.  
 
 
 
 

 
Alleenstaanden  

met of zonder 

kinderen 

Stellen die 

getrouwd zijn of 

samenwonen 

(met of zonder 

kinderen) 

Inkomen tussen  

de € 1.025,- en  

€ 1.538,- netto  

per maand* 

Inkomen tussen 

de € 1.465,- en  

€ 2.197,- netto 

per maand* 

 

Hoge uitgaven?  

Door schulden, gezondheidsproblemen,  
een onverkoopbaar huis of andere redenen 
kunnen uw uitgaven hoog zijn. Ook al 
verdient u meer dan de genoemde 
bedragen; dit kan een zware druk 
opleveren voor uw financiën of uzelf.  
Blijf hier niet mee zitten. Neem iemand  
in vertrouwen. Zoek naar oplossingen. Hulp 
nodig? De (vrijwillig) cliëntondersteuners 
bieden een luisterend oor en weten waar  
u terecht kunt.  
 

 

* De genoemde bedragen gelden van  

1 januari 2019 t/m 30 juni 2019 en worden 

elk half jaar aangepast. Er wordt uitgegaan 

van netto bedragen, inclusief vakantie-

toeslag. Er is geen rekening gehouden met 

de kostendelersnorm (als u met meerdere 

mensen in een huis woont en bepaalde 

kosten kunt delen).  

 

  

MEEDOEN IN DE GEMEENTE WOENSDRECHT 
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Mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen kunnen zich nog tot en met  
31 december 2018 aanmelden voor de collectieve zorgverzekering van de gemeente 

Woensdrecht via VGZ. De gemeente draagt bij aan de maandelijkse ziektekosten voor 
iedereen met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm.  

Zie: www.gezondverzekerd.nl. 

 

Ondersteuning  

 

Er is ondersteuning mogelijk op 
verschillende gebieden, zodat iedereen mee 
kan doen in de samenleving. We hebben 
het dan bijvoorbeeld over:  
 

Kinderen 
- Trakteren als je jarig bent 
- Meegaan met een schoolreisje  
- Een sport of hobby beoefenen  
- Op de fiets naar de middelbare 

school 
- Een laptop of i-pad voor school-

doeleinden (middelbaar onderwijs) 
 
Financiën 

- Inzicht in inkomsten en uitgaven  
- Toeslagen aanvragen als je er 

recht op hebt 
- Schulden afbetalen naar 

vermogen  
- Noodzakelijke uitgaven kunnen 

voldoen  
- Aanvullend inkomen aanvragen  

 
Gezondheid 

- Sport of beweging om fit en 
gezond te blijven 

- Goed verzekerd zijn tegen 
ziektekosten  

- Wonen in een schoon en leefbaar 
huis 

- Hulpmiddelen die nodig zijn  
- Zorg en hulp die nodig is 

  

 
 
 
Sociale contacten 

- Een dagje uit  
- Contact met andere mensen door 

sport, hobby of vrijwilligerswerk  
 
Werk  

- De dag zinvol doorbrengen 
- Anderen helpen met waar je goed 

in bent 
- Opleiding volgen  
- Weer (vrijwilligers)werk zoeken  
- Kinderopvang als je werk of een 

opleiding hebt gevonden 
 
Wonen  

- Vaste lasten kunnen voldoen  
- Aanpassingen om in je huis te 

kunnen blijven wonen 
- Belasting van gemeente of 

waterschap (in delen) betalen of 
kwijtschelding aanvragen 

 
 

Zij zijn er voor u 

Er zijn mensen die voor u klaar staan! 
Neem contact op met de intakers van de 
Integrale Toegang. Bel 14 0164 keuze 3 of 
mail: zorg@woensdrecht.nl.  
Graag iemand aan uw zijde? De (vrijwillig) 
cliëntondersteuners bieden een luisterend 
oor, weten waar u terecht kunt en helpen u 
daarbij. Bel Elcilia Kleinsmidt, 0164 712197 
(ma- en di-ochtend) of Marjon Diepen-
broek, 06 30735743 (ma en di) of MEE 
West-Brabant.    
 
 
 
 

 


