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Aan de Raad, 
In 2007 is ervoor de Regio Bergen op Zoom (Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, 
Steenbergen en Woensdrecht) een Regionaal Kompas opgesteld. In dit Regionaal Kompas staat het 
meerjarenbeleid (2008 tot en met 2014) opgesteld op het gebied van: 

» het bieden van Maatschappelijke Opvang (Prestatieveld 7 WMO); 
» het bevorderen van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Prestatieveld 8 WMO); 
» het bevorderen van verslavingsbeleid (Prestatieveld 9 WMO). 

Het huidige Regionaal Kompas loopt dit jaar af. Ondanks dat in de nieuwe Wmo 2015 niet meer wordt 
gesproken over prestatievelden blijven de taken op het gebied van maatschappelijke opvang, 
verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheid wel onderdeel uitmaken van de nieuw Wmo 2015. 
Om in de toekomst als regio een goede invulling te kunnen geven aan deze taken, is het noodzakelijk om 
een nieuw Regionaal Kompas (2015-2020) op te stellen. Diverse landelijke ontwikkelingen waardoor 
steeds meer taken naar gemeenten verschuiven, onderstrepen deze noodzaak. 

De gemeente Bergen op Zoom is centrumgemeente voor deze onderwerpen. Daarom wordt vanuit 
Bergen op Zoom het voortouw genomen om het nieuwe Regionaal Kompas op te stellen. Uiteraard 
gebeurt dit in nauwe samenspraak met de omliggende gemeenten en alle betrokken partners. 

Voor de volledigheid is hieronder een korte weergave van de inhoud van de huidige drie prestatievelden 
opgenomen. In de nieuwe Wmo 2015 vormen deze prestatievelden samen één thema. 

Het bieden van maatschappelijke opvang 
Het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan personen die, door een of 
meerdere problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op 
eigen kracht te handhaven in de samenleving, waaronder vrouwenopvang1 en het voeren van beleid ter 
bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd. 

Onder het bieden van Maatschappelijke Opvang valt onder andere ook de koudweerregeling voor 
buitenslapers en activering van de doelgroep. 

Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) 
Met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen 

Het signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van openbare geestelijke gezondheidszorg, 
het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, het functioneren als meldpunt voor 
signalen van crises, of dreiging van crises bij kwetsbare personen en groepen en het tot stand brengen 
van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de openbare geestelijke 
gezondheidszorg. 

1 De gemeente Breda is centrumgemeente voor de vrouwenopvang 



Denk hierbij aan het helpen van zorgwekkende zorgmijders en het organiseren van goede huisartsenzorg 
voor de doelgroep. 

Het bevorderen van verslavinqsbeleid 
Maatschappelijke zorg gericht op verslaafden, alle individuele geneeskundige verslavingszorg daaronder 
niet inbegrepen, en preventie van verslavingsproblemen, met inbegrip van activiteiten in het kader van 
bestrijding van overlast door verslaving. 

Onder dit thema is onder andere aandacht voor de problematiek rondom GHB-verslaving. 

Inhoud van het Regionaal Kompas 

In het Regionaal Kompas komen in ieder geval de volgende zaken terug: 

« Een korte terugblik op het huidige Regionaal Kompas (2008-2014): Welke doelstellingen zijn 
behaald? Welke doelstellingen zijn (nog) niet behaald en moeten worden meegenomen in het 
Nieuwe Regionaal Kompas? 

« Knelpunten, uitgangspunten en doelstellingen voor Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg 
en OGGZ. Binnen deze onderwerpen zijn er diverse thema's die om extra aandacht vragen. Denk 
hierbij aan Jeugd, (het voorkomen van) Huisuitzettingen, passende huisvesting, begeleiding, etc. 

» Een omschrijving van de context (denk aan de diverse transities en overige ontwikkelingen). 
» Een overzicht van de verantwoordelijkheden van de Centrumgemeente en de Regiogemeenten. 
« Een voorstel voor de overlegstructuur. 
» Een voorstel om te komen tot verschillende uitvoeringsplannen die onder het Regionaal Kompas 

komen te hangen. Een belangrijke reden om met uitvoeringsplannen te werken, ligt in de 
voortdurend veranderende context van het Regionaal Kompas. 

« De onderwerpen in het Regionaal Kompas hebben veel raakvlakken met bijvoorbeeld de 
transities, maar ook met lokale Veiligheidsplannen en het Regionaal Beleidsplan (Veiligheid). Het 
uitgangspunt is om in deze gevallen zoveel mogelijk te verwijzen naar de andere, reeds 
vastgestelde, documenten. 

Planning 

Het uitgangspunt is dat het nieuwe Regionaal Kompas in december 2014 ter vaststelling aan de zes 
gemeenteraden wordt voorgelegd, zodat het Regionaal Kompas per 1 januari 2015 van kracht kan zijn. 

Om dit samen met de gemeenteraden goed voor te bereiden, wordt er kort na het zomerreces een 
gezamenlijke raadsbijeenkomst georganiseerd. De uitnodiging hiervoor volgt nog. Het doel van de 
bijeenkomst is om de stand van zaken te delen met de raadsleden en om de raadsleden om input te 
vragen voor het Regionaal Kompas. 

Hoogachtend, 
burgemeester enwejhouders van Steenbergen, 
de secrejafrVlTsT ) de burgemeester, 


