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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Sinds 2008 krijgt Bergen op Zoom als centrumgemeente financiële middelen om uitvoering te geven aan 
Maatschappelijke Opvang, Verslavingsbeleid en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Eind 
2014 loopt het huidige Regionaal Kompas 2008-2014 af en vanaf 1 januari 2015 komt Beschermd Wonen 
als extra taak naar de centrumgemeente toe. Gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, 
Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht vormen samen de regio voor het Regionaal Kompas, waarmee 
invulling wordt gegeven aan de eerder genoemde beleidsterreinen. 

Het Regionaal Kompas is gericht op de meeste kwetsbare personen in de samenleving. Iedere gemeente 
heeft kwetsbare inwoners. Op basis van de Handreiking OGGZ in de Wmo wordt uitgegaan van een 
schatting van OJVo van de Nederlandse bevolking. In de regio Bergen op Zoom komt dit uit op 240.000 
personen. Met de schatting van ũ,l
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Zo komt dit uit op 1680 personen. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn 
dak- en thuislozen, verslaafden en personen met psychiatrische problemen. Bij veel kwetsbare personen 
is er sprake van een combinatie van problemen, die elkaar versterken. Het ene probleem (bijv. 
dakloosheid) vormt met regelmaat een belemmering voor de oplossing van een andere probleem (bijv. 
verslaving). Vaak krijgen deze personen niet de hulp en de zorg die zij nodig hebben, doordat de meesten 
van hen niet zelf om hulp vragen en moeilijk aanhaken bij de zorg en hulpverlening. 

2. Achtergrond 
Het meerjarenbeleid voor de onderwerpen Maatschappelijke opvang, Verslavingsbeleid en Openbare 
Geestelijke Gezondheidszorg liggen op dit moment vast in het Regionaal Kompas 2008-2014. Aangezien 
het huidige Regionaal Kompas aan het einde van dit jaar afloopt, is het noodzakelijk om een nieuw 
Regionaal Kompas 2015-2020 op te stellen. Deze noodzaak wordt tevens onderstreept door de grote 
veranderingen in het Sociaal Domein. Zo wordt per 1 januari 2015 Beschermd Wonen aan het Regionaal 
Kompas toegevoegd. Ook is de actuele situatie in 2014 sterk veranderd ten opzichte van de actuele 
situatie in 2008 mede als gevolg van de financiële en economische crisis is de kwetsbaarheid van 
inwoners toegenomen. 

Wmo 2015 
Het Regionaal Kompas 2008-2014 is gebaseerd op de prestatievelden 7 Maatschappelijke Opvang, 8 
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en 9 Verslavingsbeleid. In de Wmo 2015 wordt niet langer 
gesproken over prestatievelden maar over drie thema's: 

7. Bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van 
voorzieningen, diensten en ruimten voormensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de 
gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. 
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2. Het ondersteunen van de zelfredzaamheden en de participatie van personen met een beperking of 
met chronische psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. 
3. Bieden van beschermd wonen en opvang. 

De wijziging van de indeling heeft tot gevolg dat de doelgroep van het Regionaal Kompas zich straks op 
alle drie de thema's van de Wmo 2015 bevindt, waar dit voorheen drie aparte prestatievelden waren. 

Doelstelling 
De gemeenten hebben zich ten doel gesteld om voor sociaal kwetsbare mensen een sluitende woon
zorgketen te realiseren. Tot deze groep behoren personen van 18 jaar en ouder met een risico op uitval, 
de uitvallers zelf en personen die weer aanhaken. Deze groep kenmerkt zich doordat de leden: 

- niet of onvoldoende in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien; 
- meerdere problemen tegelijkertijd hebben, die cumuleren, denk hierbij aan verslaving, psychiatrische 
problematiek, een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, dakloosheid, schulden, verwaarlozing, 
enz.; 
- vanuit het perspectief van de professionele hulpverleners niet de zorg krijgen die ze nodig hebben om 
zich in de samenleving te handhaven; 
- geen hulpvraag stellen waar de reguliere hulpverlening een antwoord op heeft; derden vragen meestal 
om hulp, waardoor er veelal sprake is van ongevraagde bemoeienis of hulpverlening. 

* Voor het specifieke thema zwerfjongeren wordt uitgegaan van een leeftijdsgroep van 16 tot en met 22 
jaar. De reden hiervoor is dat 16 jaar de minimum leeftijd is voor de zwerfjongerenopvang. 

Centrale pijlers zijn een IOQ.% sluitende samenwerking tussen betrokken partijen en een persoonsgericht 
benadering van de leden van de doelgroep. De visie hierachter is dat ook sociaal kwetsbare mensen op 
een volwaardige manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Het uitgangspunt is dat indien aan 
bovenstaande doelstelling voldoen wordt, de kwaliteit van leven voor deze doelgroep sterk wordt 
verbeterd en de met hun gedrag gepaard gaande overlast aanzienlijk vermindert. 

Regionaal Kompas 2008-2014: ontwikkelingen 
In het Regionaal Kompas 2008-2014 is al een vangnet voor kwetsbare mensen georganiseerd. Dakloze 
personen worden nu al opvangen, er wordt actief gewerkt aan verslavingspreventie en ook is er in de 
vorm van het Maatschappelijke Steun Systeem (MaSS) een vangnet opgezet voor zorgmijders. Inmiddels 
is er echter zes jaar verstreken sinds het opstellen van het huidige Regionaal Kompas. In de samenleving 
is veel veranderd mede als gevolg van de financiële/ economische crisis. Daarnaast zijn er 
ontwikkelingen in de zorg die grote gevolgen hebben voor kwetsbare mensen. Hierbij kan gedacht 
worden aan de afbouw van het aantal plaatsen binnen de GGZ-instellingen. Samen met professionals uit 
het werkveld is geïnventariseerd waar knelpunten voorkomen op het gebied van Maatschappelijke 
opvang/ Wonen, Verslavingsbeleid en OGGZ. Verder is samen met deze professionals gekeken welke 
goed functionerende onderdelen van het vangnet behouden moeten worden en welke onderdelen 
aangepast, vervangen of uitgebreid moeten worden. Dit is vertaald in doelstellingen voor de komende vijf 
jaar. De knelpunten, uitgangspunten en doelstellingen per hoofdthema (Maatschappelijke Opvang, 
Verslavingsbeleid, OGGZ en Beschermd Wonen) vormen de kern van het nieuwe Regionaal Kompas. 
Naast de hoofdthema's wordt ook ingegaan op enkele subthema's zoals zwerfjongeren, sociale 
zaken/ISD en de winterregeling daklozen. 

Maatschappelijke Opvang 
De Maatschappelijke Opvang geldt als laatste vangnet. Indien mensen hier niet terecht kunnen, zijn zij op 
de straat aangewezen. Dit is de onderkant van de zogenoemde woonladder. Hierin worden diverse 
manieren van wonen benoemd. Aan de top staat het zelfstandig wonen in een reguliere woning en 
onderaan staat het slapen op straat. In de huidige woonladder worden aan aantal woonvormen gemist 
(bijv. een woonvorm voor chronisch verslaafden). Door het toevoegen van een aantal essentiële stappen 
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aan de woonladder wordt de doorstroming bevorderd en vermindert de druk op de Maatschappelijke 
Opvang. 

OGGZ 
Op het gebied van de OGGZ speelt het MaSS een belangrijke rol. Het fungeert als vangnet voor de 
doelgroep. Het MaSS betreft een casuïstiekoverleg, waarin personen uit de doelgroep worden besproken 
en toegeleid naar zorg. Op basis van de vele ontwikkelingen in het Sociaal Domein dient nader 
onderzocht te worden of de huidige structuur van het MaSS aangepast moet worden. Daarnaast dient het 
meldpunt Zorg en Overlast van de GGD meer bekendheid te krijgen bij burgers, dient de huisartsenzorg 
voor dak- en thuislozen geregeld te worden en is uitbreiding van de winterregeling voor dak- en thuislozen 
met een regeling voor extreme hitte gewenst. 

Verslavingsbeleid 
Op het gebied van Verslavingsbeleid blijft inzet op het gebied van alcohol en drugs preventie en veldwerk 
van belang, zodat problematisch alcohol- en drugsgebruik voorkomen kan worden en of toegeleid kan 
worden naar de juiste zorg. In het Regionaal Kompas wordt men name aandacht gevraagd voor de GHB 
problematiek in de regio. 

3. Overwegingen 
- Het huidige Regionaal Kompas loopt dit jaar af, daarom is het noodzakelijk om per 1 januari 2015 een 
nieuw Regionaal Kompas vastgesteld te hebben om continuïteit te behouden in het organiseren van het 
vangnet voor de meest kwetsbare inwoners. 

- Het nieuwe Regionaal Kompas is opgesteld in nauwe samenwerking met de betrokken professionals uit 
het werkveld. Hierbij kan gedacht worden aan Novadic Kentron, GGZ WNB, GGD, Traverse, het Zorg- en 
Veiligheidshuis en de woningcorporaties. De in het Regionaal Kompas benoemde knelpunten, bevatten 
de zaken waar deze professionals in hun dagelijks werk tegen aan lopen. Het Regionaal Kompas is dan 
ook nadrukkelijk een product van de samenwerkende partijen en biedt zicht op de dagelijks praktijk van 
de maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd 
wonen. 

- In de uitgangspunten zoals deze geformuleerd zijn voor het sociaal domein staat centraal dat iedereen 
zoveel mogelijk mee kan doen. Ook wordt aangegeven dat we voor de alier-kwetsbaarste mensen een 
vangnet organiseren. Het Regionaal Kompas is gericht op het bieden van deze vangnetfunctie. 

- Bijna alle interventies op het gebied van Maatschappelijke opvang, Verslavingsbeleid, OGGZ en 
Beschermd Wonen hangen met elkaar samen. Zo blijkt het bestrijden van overlast door dak- en 
thuislozen op straat 'dweilen met de kraan open' als er niet tegelijkertijd geïnvesteerd wordt in activering 
en zorg- en hulpverlening. Dit gegeven maakt het van belang dat het Regionaal Kompas 2015-2010 als 
één integraal geheel gezien wordt. 

- Het vierde thema Beschermd Wonen geeft informatie over deze voor de gemeenten nieuwe taak. 
Aangezien het een nieuw veld betreft en er nog veel ontwikkelingen spelen, is het thema Beschermd 
Wonen nog niet volledig uitgewerkt op het moment dat het Regionaal Kompas in roulatie gebracht moet 
worden. Het uitgangspunt bij Beschermd Wonen is dat dit onderdeel in 2015 beleidsarm ingevoerd wordt 
en dat in 2015 het beleid voor de aanstaande jaren ontwikkeld wordt. 

4. Middelen 
In het Regionaal Kompas 2015-2020 is aangegeven welke middelen er op dit moment omgaan in het 
vangnet. Daarnaast zijn verschillende financieringsstromen in beeld gebracht waar de gemeente geen 
invloed op heeft, maar die wel van groot belang zijn voor de uitvoering. Hierbij kan gedacht worden aan 
de financieringsstroom van de zorgverzekeraars richting verslavingszorginstellingen. 
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De centrumgemeente 
Bergen op Zoom ontvangt als centrumgemeente de middelen van het rijk om invulling te geven aan de 
beleidsterreinen Maatschappelijke Opvang, Verslavingsbeleid, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
en Beschermd wonen voor de regio. De hoogte van de Brede doeluitkering wordt per jaar door het 
ministerie middels de circulaires bekend gemaakt. 

Product (op hoofdlijn) Bedrag globaal (peil 2014) 

Maatschappelijke Opvang C 1.300.000,-
Verslavingszorg e 600.000,-
OGGZ e 425.000,-
Opvang zwerfjongeren 6 75.000,-
Beschermd Wonen e 7.600.000,- +I-

De individuele gemeenten 
Naast Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en OGGZ coördineert de gemeente Bergen op Zoom 
programma's die in het kader van de collectieve GGZ-preventie worden uitgevoerd. De individuele 
gemeenten ontvangen hiervoor jaarlijks in het kader van de Wmo een decentralisatie-uitkering. In 2014 
bedroeg deze subsidie in totaal voor de zes gemeenten 6131.990,-. Voor de gemeente Steenbergen ging 
het om een subsidiebijdrage van 612.193,-. 

5. Risico's 
Het uitvoeren van het Regionaal Kompas kan alleen succesvol zijn als er sprake is van een nauwe 
samenwerking tussen de centrumgemeente, de regio gemeenten en de overige partners van het 
Regionaal Kompas. 

Op het onderdeel Beschermd Wonen bestaat het risico dat de kosten hoger uitvallen dan de middelen die 
vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld. Het risico is inherent aan de taak die de centrumgemeenten 
in de transitie overnemen van het zorgkantoor. De centrumgemeenten ontvangen voor deze taak de 
budgetten die hierin omgingen in 2013 zonder dat deze gekort worden. Voor bestaande cliënten geldt een 
ruime overgangstermijn, deze overgangstermijn houdt in dat cliënten die een indicatie hebben voor 
beschermd wonen, voor een periode van vijf jaar of voor de nog resterende duur van de indicatie. Gebruik 
kunnen blijven maken van beschermd wonen. 

6. Communicatie/Aanpak 
- Op 6 oktober 2014 is er een informatiebijeenkomst over het Regionaal Kompas 2015-2020 geweest in 
theater De Maagd. Hiervoor zijn alle raadsleden van de zes gemeenten uitgenodigd. 

- De gemeenteraden van de zes gemeenten ontvangen eens per jaar een jaarplan, waarin het 
voorgaande jaar geëvalueerd wordt, nieuwe ontwikkelingen worden geschetst en een overzicht wordt 
gegeven van de te behalen doelstellingen/ de te nemen acties voor het aanstaande jaar. Op deze manier 
blijft het goed organiseren van het vangnet voor kwetsbare burgers onder de aandacht van alle 
betrokkenen en is er voldoende mogelijkheid om tussentijds bij te sturen indien nodig. De jaarplannen 
worden vastgesteld door de betrokken wethouders samen met de bestuurders van de deelnemende 
organisaties. Na vaststelling wordt het jaarplan ter kennisname aan de gemeenteraden aangeboden. 

- Gemeente Bergen op Zoom op de hoogte brengen van de besluitvorming zoals deze in gemeente 
Steenbergen heeft plaatsgevonden. 
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7. Voorstel 
In te stemmen met het Regionaal Kompas 2015-2020. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de burgemeester 
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