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Kompas 2016 Handhaving en Toezicht 

Geachte leden van de gemeenteraden en colleges van de gemeenten Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen 
en Woensdrecht, 

Hierbij sturen wij u het jaarplan Regionaal Kompas 2016 ter kennisname toe In deze begeleidende brief vertellen we u 
wat meer over de achtergrond en inhoud van het jaarplan en overige relevante ontwikkelingen. 

Inleiding 
Eind 2014 is het Regionaal Kompas 2015-2020 vastgesteld in de gemeenteraden van Bergen op Zoom,. Halderberge, 
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. In dit document staan de uitgangspunten, knelpunten en 
doelstellingen beschrevenop het gebied van Maatschappelijke 
Opvang, Verslavingsbeleid en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Het Regionaal Kompas is bedoeld als 
vangnetnota voor de WMO. Bergen op Zoom organiseert als centrumgemeente dit vangnet samen met de 
bovengenoemde gemeenten. 

Omdat de (zorg)wereld om ons heen snel verandert, is er in het Regionaal Kompas 2015-2020 afgesproken dat er elk 
jaar een jaarplan wordt opgesteld. In dat jaarplan wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar, wordt de focus voor het 
voorliggende jaar vastgelegd en worden belangrijke (landelijke) ontwikkelingen weergegeven. 

In februari heeft de cliëntenraad van de Maatschappelijke Opvang een brief aan de gemeenteraad van Bergen op Zoom 
overhandigd. Naar aanleiding daarvan hebben diverse raadsfracties vragen gesteld over de opvang en begeleiding van 
daklozen. Dit heeft geleid tot een bezoek aan de Maatschappelijke Opvang en uiteindelijk tot een motie op dit onderwerp 
die aanvaard is op 24 maart jongstleden. Verderop in deze brief geven wij hierover een stand van zaken. 

Het jaarplan Regionaal Kompas 2016 
Net zoals het Regionaal Kompas 2015-2020 zelf, is het jaarplan 2016 tot stand gekomen in overleg met alle betrokken 
organisaties. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau hebben zij input geleverd op het plan. 

Conform de afspraken in het Regionaal Kompas is het jaarplan als volgt ingedeeld: 

1 Een terugblik op het jaar 2015: (Welke inzet is gepleegd, welke doelen zijn behaald, welke accenten zijn gelegd) 
2. Een overzicht van de cijfers op hoofdlijnen. Het betreft de cijfers van 2013, 2014 en de eerste helft van 2015. 
3. Een vooruitblik op het jaar 2016: 

a. Welke relevante (landelijke) ontwikkelingen zijn er te melden (samenvatting) 
b. Met welke doelstellingen/ onderdelen/ acties wordt er in 2016 aan de slag gegaan. 
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4. Beschermd Wonen: 
a. Terugblik op 2015 
b. Relevante ontwikkelingen 
c. Vooruitblik op 2015 

Bijlagen 
1. Overzicht van alle doelstellingen in het Regionaal Kompas 2015-2020 
2. Cijferoverzichten (digitaal) 

Ontwikkelingen 
In het Jaarplan Regionaal Kompas 2016 worden diverse ontwikkelingen omschreven die invloed hebben op het 
realiseren van de doelstellingen van het Regionaal Kompas 2015-2020. De twee belangrijkste ontwikkelingen worden 
hieronder kort toegelicht. 

Begeleidingsmiddelen Maatschappelijke Opvang 
In het jaarplan is informatie opgenomen over de extra begeleidingsmiddelen Maatschappelijke Opvang die er voor 2016 
beschikbaar zijn. Het gaat in 2016 om een extra bedrag van ongeveer drie ton ten opzichte van 2015. Deze middelen 
maken het mogelijk om in 2016 extra maatregelen te nemen om de problematiek rondom dak- en thuislozen verder aan 
te pakken. De verschuiving is ontstaan doordat er voor deze middelen een meer objectieve manier van verdeling ís 
gekozen. Dit toont aan dat onze regio in het verleden te weinig geld ontvangen heeft vanuit het Rijk. 

Als het aan het ministerie van VWS ligt, betreft het hier structurele aanpassing van de verdeling van de middelen, waarbij 
er zelfs voor onze regio in 2017 nog meer geld (twee ton extra ten opzichte van 2016) beschikbaar zou moeten komen. 

Omdat het een herverdeling betreft en onze regio extra middelen ontvangt, betekent dat voor een andere regio dat er 
juist minder te besteden is. Hier is in VNG verband veel discussie over. Daarom is afgesproken dat in de mei-circulaire 
2016 definitief zal blijken hoe de verdeling eruit gaat zien voor de aanstaande jaren. Voor die tijd is dus niet helder of het 
om eenmalige middelen gaat in 2016 of dat dit structurele middelen zijn. 

Zorgelijke ontwikkelingen op de mningmarkt 
In het bijgevoegde jaarplan worden diverse ontwikkelingen verder uitgewerkt. In deze brief willen wij hier alvast één 
ontwikkeling schetsen omdat wij ons hier in het bijzonder zorgen om maken. 
Op de West-Brabantse woningmarkt is er een groot gebrek aan beschikbare betaalbare huurwoningen. Omdat het 'weer 
in de wijken wonen' de nieuwe norm is, wordt er vanuit de instellingen volop geambulantiseerd. Dit geldt voor de GGZ, 
maar ook vooral le andere vormen van zorg en opvang. Wanneer hier de vraagstukken rondom de vluchtelingen/ 
statushouders bij opgeteld worden, wordt de schaarste op de woningmarkt alleen maar groter. Deze schaarste vormt een 
risico voor het realiseren van diverse kerndoelstellingen van het Regionaal Kompas 2015-2020 In 2016 en de 
aanstaande jaren zal er een extra krachtsinspanning geleverd moeten worden om samen met alle betrokken partijen 
nieuwe oplossingen voor dit probleem te creëren. 

Stand van zaken rondom de motie dak- en thuislozen. 
Op 24 maart jongstleden is door de gemeenteraad van Bergen op Zoom een motie aangenomen inzake dak- en 
thuislozen. In deze motie wordt het college opgedragen om: 

In gesprek te gaan met WijZijn Traversegroep (de uitvoerder van de Maatschappelijke Opvang) om: 

« te kijken of het wenselijk is de dagopvang weer te openen: 
» te komen met een activeringsaanbod op maat voor iedereen; 
» te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn omtrent de huisvesting; 



De mogelijkheden voor het openstellen van de dagopvang worden verkend. De mogelijkheden hiervoor hangen nauw 
samen met het tweede onderdeel van de motie, het bieden van het juiste activeringsaanbod. 

Op dit moment wordt een plan opgesteld samen met WijZijn Traversegroep om de huidige activering om te vormen. 
Maatwerk is hierbij het uitgangspunt. Hierbij gaat het om activering, maar ook bijvoorbeeld om dagbesteding als dit beter 
passend is. De financiële dekking voor dit plan wordt gevonden in de bovengenoemde begeleidingsmiddelen 
Maatschappelijke Opvang. 

Voor wat betreft de huisvesting is het zo dat op dit moment Bureau HHM onderzoek doet naar de populatie dak- en 
thuislozen in onze regio. Hierbij wordt de omvang zo exact mogelijk in kaart gebracht, maar ook de specifieke 
problematiek van de dak- en thuislozen. Op basis daarvan worden aanbevelingen gedaan over welke soorten huisvesting 
er nodig zijn. Er wordt gekeken naar reguliere huisvesting, maar ook naar bijvoorbeeld leegstaand (zorg)vastgoed. De 
uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om samen met uw gemeenten en de woningcorporaties afspraken te 
maken over de huisvesting van deze groep mensen. 

Kostendelersnorm 
Diverse fracties van de gemeenteraad in Bergen op Zoom hebben gevraagd naar de mogelijkheid om de 
kostendelersnorm tijdelijk niet toe te passen. De kostendelersnorm betekent dat als iemand een woning deelt met meer 
volwassenen, zijn/haar bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Dit vormt een drempel om dak- en thuislozen in huis 
te nemen. Het blijkt inderdaad mogelijk om de kostendelersnorm tijdelijk niet toe te passen. Wij zijn echter van mening 
dat dit geen oplossing biedt voor de problematiek. Het punt is namelijk dat er voorde kostendelersnorm niet alleen 
gekeken wordt naar de bijstandsuitkering van degene die iemand tijdelijk in huis zou willen nemen, maar ook voor de 
zorgtoeslag en de huurtoeslag. Deze laatste twee zaken verlopen via de belastingdienst en niet via de gemeente Al zou 
de gemeente bereid zijn om de kostendelersnorm niet toe te passen op de bijstandsuitkering, dan zal dit alsnog wel 
toegepast worden op de zorgtoeslag en de huurtoeslag. Dit betekent dat, afhankelijk van die situatie, iemand er alsnog 
tot honderden euro's per maand op achteruit gaat als hij of zij iemand tijdelijk in huis neemt. 

Conclusie 
Als college zien wij dat er door de samenwerkende organisaties en in het bijzonder de professionals die direct met de 
kwetsbare mensen te maken krijgen, hard gewerkt wordt om deze mensen te ondersteunen om een zo normaal mogelijk 
leven te leiden. Diverse doelstellingen uit het Regionaal Kompas 2015-2020 zijn in het afgelopen jaar gerealiseerd en het 
fundament is gelegd om ook in 2016 weereen heel aantal doelstellingen te kunnen realiseren. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en kijken uit naar de voortzetting van onze prettige 
samenwerking. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 

burgemeester secretaris, 

\ 

\ 
Loco-Burqemeí Mevr. mr. A.C. Spindler 

urgemeester 
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1 Inleiding 

Voor u ligt het jaarplan 2016 behorend bij het Regionaal Kompas 2015-2020. Zoals in het Regionaal Kompas is 
afgesproken wordt er elk jaar een jaarplan opgesteld ten behoeve van het bestuurlijke overleg tussen de 
wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge. Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en 
Woensdrecht en de bestuurders van de ketenpartners die deel uit maken van het Regionaal Kompas. Daarna 
wordt het plan vastgesteld door het college van de centrumgemeente Bergen op Zoom en ter kennisname aan 
de overige colleges en de zes gemeenteraden gestuurd. 

Conform de afspraken in het Regionaal Kompas is het jaarplan als volgt ingedeeld: 

1. Een terugblik op het jaar 2015: (Welke inzet is gepleegd, welke doelen zijn behaald, welke accenten 
zijn gelegd) 

2. Een overzicht van de cijfers op hoofdlijnen. Het betreft de cijfers van 2013, 2014 en de eerste helft van 
2015. 

3. Een vooruitblik op het jaar 2016: 
a. Welke relevante (landelijke) ontwikkelingen zijn er te melden (samenvatting) 
b. Met welke doelstellingen/ onderdelen/ acties wordt er in 2016 aan de slag gegaan. 

4. Beschermd Wonen: 
a. Terugblik op 2015 
b. Relevante ontwikkelingen 
c. Vooruitblik op 2016 

5. Lijst met contactpersonen per organisatie (alleen in de versie voor samenwerkende partners). 

Bijlagen 
1. Overzicht van alle doelstellingen in het Regionaal Kompas 2015-2020 
2. Cijferoverzichten (digitaal) 
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2 Terugblik op 2015 (inzet in de regio) 

2.1 inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de acties die ingezet zijn in 2015. Door sommige acties zijn concrete 
doelstellingen uit het Regionaal Kompas 2015-2020 gehaald. Daarnaast zijn er ook acties ingezet op de 
structuur van de uitvoering van het Regionaal Kompas 2015-2020. Deze acties zijn nodig om ook in de 
aanstaande jaren de afgesproken doelstellingen te kunnen realiseren en tegelijkertijd het hoofd te kunnen 
bieden aan de toenemende druk op de bestaande voorzieningen. De concrete doelstellingen uit het Regionaal 
Kompas 2015-2020 zijn voor de volledigheid opgenomen in bijlage 1 van dit stuk (Bladzijde 20). 

2.2 Belangrijkste onderwerpen op hoofdlijnen 

Aanbesteding Maatschappelijke Opvang 
In de loop van 2014 is aan Novadic Kentron gevraagd om binnen het huidige budget voorde Maatschappelijke 
Opvang meer dienstverlening te leveren. Novadic Kentron zag hier geen kans toe. Omdat daarnaast de 
Maatschappelijke Opvang steeds verder van hun core business af kwam te staan, hebben zij aangegeven te 
willen stoppen met het exploiteren van de Maatschappelijke Opvang. In het voorjaar van 2015 is de 
Maatschappelijke Opvang daarom opnieuw aanbesteed. Het Leger des Heils, SMO Breda en Wij 
ZijnTraversegroep hebben meegedaan aan de aanbesteding. WijZijnTraversegroep heeft de aanbesteding 
gewonnen, omdat deze organisatie de meeste waarde levert binnen het bestaande budget. Concreet betekent 
dit onder andere dat er binnen het huidige budget ruim twee fte meer dienstverlening geleverd wordt. In overleg 
tussen Novadic Kentron, Wij Zijn Traversegroep en de gemeente is besloten dat de overdracht per 1 oktober 
2G15 plaatsvindt. Wij Zijn Traversegroep is per 1 oktober j . l . gestart met de exploitatie van de opvang. 

Ontwikkeling nieuwe structuur Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) 
Na de transities op het sociale domein, is in 2015 gestart met de transformatie. De centrale vraag hierin is, hoe 
kan het huidige aanbod dusdanig georganiseerd worden dat we meer kunnen doen met hetzelfde budget of zelfs 
minder budget. Hiervoor is noodzakelijk dat kritisch gekeken wordt naar mensen, sociale voorzieningen en de 
toegang tot die voorzieningen. In de loop van 2015 is daarom een plan op hoofdlijnen opgesteld om de huidige 
structuur van het Maatschappelijk Steunsysteem om te vormen naar een OGGZ-team dat in het hele Regionaal 
Kompasgebied gaat werken. Dit plan op hoofdlijnen is na consultatie van de regiogemeenten, vastgesteld in het 
college van de centrumgemeente in september. Eind 2015 heeft het college van de centrumgemeente besloten 
om deze pilot in het jaar 2016 uit te voeren. 
Het team zal in principe werken voor dezelfde mensen als waar ze nu ook voor werken, de problematiek kan dus 
uiteenlopen van dakloosheid tot woningvervuiling, ernstige psychiatrische problematiek, maar ook cases van 
maatschappelijke teloorgang. Het gaat dus zowel om zorgcases als cases waar de openbare orde en veiligheid 
in het geding is (in dat laatste geval zal het vaak een combinatie zijn). Het Zorg- en Veiligheidshuis wordt de 
uitvalsbasis, waardoor onder andere de link met Nazorg na detentie versterkt kan worden. Het team bestaat uit 
een kern van GGZ, Novadic Kentron en Maatschappelijke Opvang en een schil van (lokale) partijen, GGD, 
Maatschappelijk werk, woningcorporaties, politie, etc. Daarnaast wordt er ingezet op een stevige link tussen het 
team en de lokale partijen, zoals deze nu in het MaSS aansluiten, korte lijnen en een goede binding met de 
lokale gemeenten. Het is de bedoeling dat er naast een effectievere en efficiëntere inzet van het huidige aantal 
beschikbare uren, er ook daadwerkelijk beduidend meer uren ingezet worden voor de Openbare Geestelijke 
Gezondheidszorg. 

Het Meldpunt Zorg S Overlast van de GGD West-Brabant krijgt ook een plek in de nieuwe zorgstructuur. Het 
doel is om het bestaande meldpunt Zorg en Overlast en het OGGZ-team optimaal te laten samenwerken. 
Daarnaast is er ook een relatie met de medische zorg voor dak- en thuislozen. Medisch, somatische 
deskundigheid is onderdeel van de integrale benadering door het OGGZ team. 

Conceptversie 10-05-2016/ JWU Voor: vaststellen jaarplan door college 
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Inzet Straatteam 
In 2014 ís de pilot van het Straatteam gestart in Bergen op Zoom. In het straatteam zitten GGZ, Novadic Kentron 
en het Maatschappelijk Werk, onder voorzitterschap van de MaSS-coördinator. De combinatie van de 
aanwezigheid van voorzieningen met ernstige overlast in de wijken in Bergen op Zoom, heeft er toe geleid dat 
de inzet in 2014 en 2015 vooral in Bergen op Zoom heeft plaatsgevonden. Naast de andere (fysieke) 
maatregelen zoals het creëren van een hangplek voor verslaafden, heeft de inzet van het straatteam gezorgd 
voor een aanzienlijke afname van de overlast. In het afgelopen jaar is het Straatteam de schakel gebleken 
tussen handhaving enerzijds en hulpverlening anderzijds. Daarnaast heeft het straatteam een essentiële rol 
vervuld in het in kaart brengen van problematiek van dak- en thuisloze mensen. De kern van dit werk bestaat uit 
de persoonlijke benadering van dak- en thuislozen op de plaats waar zij zich bevinden. Mede door die 
benadering is het gelukt om zeer kwetsbare mensen te helpen op de verschíllende levensgebieden. Zo zijn er 
mensen geholpen met het zoeken van een woning, met het aanvragen van een (daklozen)uitkering. 
levensonderhoud en dagactivering. Tenslotte is de werkwijze van het straatteam in 2014 en 2015 een 
belangrijke inspiratiebron geweest voor het omvormen van de oude MaSS-structuur naar het OGGZ-team in 
2016. 

In de nieuwe structuur van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (zie hierboven) blijven de 
werkzaamheden van het Straatteam overeind. Het uitgangspunt is dan alleen dat het straatteam geen apart 
team is, naast het OGGZ-team, maar een integraal onderdeel daarvan. Dit betekent dat er flexibeler gewerkt kan 
worden. Wanneer er bijvoorbeeld minder overlast/ problematiek op straat is. kan er meer inzet plaatsvinden op 
'reguliere cases. Dit geldt echter ook andersom. Ook betekent dit dat de werkzaamheden van het straatteam in 
de nieuwe structuur in elke gemeente ingezet kunnen worden als dit noodzakelijk is. 

Activering 
Ook in 2015 konden dakloze mensen terecht voor sociale activering bij Stichting Samenwerken aan de 
Parallelweg in Bergen op Zoom. De personele bezetting hiervoor wordt vanuit de Maatschappelijke Opvang 
geleverd Bij de activering krijgen daklozen de kans om weer te wennen aan een dagritme en hebben ze 
tegelijkertijd ook een dagbesteding. Als zíj deelnemen aan de activenng, dan levert dit voor hen ook diverse 
voordelen op, zoals de mogelijkheid om extra nachten te reserveren bíj de opvang. Op dit moment vindt de 
activering alleen plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Door deze groep mensen een 
dagbesteding te geven, heeft deze groep ook minder overlast gegeven op straat. 

Winterregeling/ Hitteregeling 
De winter van 2014/2015 was niet streng. Enkele nachten zijn er wat extra bedden beschikbaar geweest in de 
Maatschappelijke Opvang. De temperatuur is geen enkele dag ook overdag onder de nul graden gebleven. Dit 
betekent dat er ook geen sprake geweest is van extra openstelling van de dagopvang. Na afloop van de winter is 
de winterregeling geëvalueerd met de betrokken partijen. De lessen daaruit zijn opgenomen in de winterregeling 
voor de winter van 2015/2016. 

Tíjdens de zomer van 2015 is er in ons gebied sprake geweest van een Hittegolf. Voorafgaand daaraan zijn met 
alle betrokken partijen afspraken gemaakt over hoe daar mee om te gaan. Voorbeelden van deze afspraken zijn 
een extra openstelling van de dagopvang tijdens het warmste van de dag en het uitdelen van water. 

Zowel tijdens de winterregeling als de Hitteregeling ligt er een belangrijke rol voor de medewerkers van het 
Straatteam, voor wat betreft de communicatie over de regelingen, als ook voor de uitvoering van de regelingen. 

GHB 
Begin 2015 is geprobeerd om een landelijk GHB-overleg op te zetten met mensen uit de diverse regio's in het 
land die te maken hebben met GHB problematiek. Het doel van dit overleg was om de ernst en de omvang van 
de problematiek duidelijk te maken aan het ministerie van VWS. Op de GHB-conferentie in Rucphen in 2014 
heeft VWS aangegeven dat deze landelijke samenwerking een voorwaarde is om steun van het ministerie te 
krijgen voor de aanpak van de GHB problematiek. 

Tijdens deze landelijke overleggen, zat er een vertegenwoordiging van VWS aan tafel. Zij hebben uitgelegd dat 
zij de GHB monitor financieren. In deze monitor wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar GHB problematiek. 
Daarnaast hebben zij aangegeven dat er in tussentijd geen geld door VWS beschikbaar gesteld zal worden voor 

5 
Conceptversie 10-05-2016/ JWL/ Voor: vaststellen jaarplan door college 



de aanpak van de GHB problematiek. Deze monitor had al gereed moeten zijn, op dit moment is nog steeds niet 
duidelijk wanneer de monitor exact gereed zal zijn. De inspanningen op dit vlak om extra geld voor de aanpak te 
genereren hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. 

Wel zijn er op niveau van onze regio bestuurlijke afspraken gemaakt tussen GGZWNB, Novadic Kentron en het 
Bravis Ziekenhuis over hoe om te gaan met de problematiek en wie nu waar voor verantwoordelijk is. In deze 
afspraken is aangegeven wie welke rol heeft. Op uitvoeringsniveau moeten deze afspraken nog wel verder 
uitgewerkt worden. 

Bij de samenwerkende partijen zijn de (problematische) GHB gebruikers goed in beeld. De preventiewerkers en 
de bemoeizorgwerkers van Novadic Kentron zijn ook in het afgelopen jaar aan de slag gegaan met informeren 
van professionals en andere betrokkenen rondom GHB verslaafden. De eerste stappen zijn hierin gezet, maar 
dit dient nog verder uitgebouwd te worden. 

Skaeve Huse 
De Skaeve Huse zijn bedoeld voorziening die mensen een laatste kans biedt na ernstige woonoverlast. Door 
Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom wordt momenteel samen naar een locatie gezocht waar de skaeve 
huse voor langere termijn kunnen staan in de gemeente Bergen op Zoom. Deze langere termijn is noodzakelijk 
om het project exploiteerbaar te maken. Via een groslijst zijn nu enkele locaties specifieker in beeld gekomen. 
Om tot een definitieve locatie te komen, zullen nog enkele onderzoeken plaats moeten vinden, (zie ook 
hoofdstuk 3 vooruitblik 2016). 

Woonvorm voor chronisch verslaafden 
In 2014 en 2015 is gelobbyd om structureel extra middelen voor de woonvorm voor chronisch verslaafden te 
krijgen voor onze regio. In 2015 heeft deze lobby op ambtelijk niveau plaatsgevonden. Dit heeft nog niet tot het 
gewenste resultaat geleid. Daarom wordt eind 2015 en 2016 ingezet op het bestuurlijke niveau. 
Complicerende factor in dit geheel is dat het ministerie van VWS onze situatie rondom de woonvorm als één 
geheel ziet met het Beschermd Wonen (waarbij alleen de bestaande plaatsen/ indicaties in het jaar 2014 zijn 
meegenomen in de budgetten voor 2015), terwijl wij juist hebben aangegeven dat er al vergevorderde plannen 
liggen om tot een woonvorm gekomen. 
Over de budgetten voor het Beschermd Wonen wordt landelijk nu al meer dan een jaar stevig gediscussieerd. 
Op dit moment is er al wel meer zicht over het budget over de jaren 2016 en 2017. Er is echter nog geen nog 
geen definitief uitsluitsel over deze budgetten voor de jaren 2018 en verder. Wanneer de middelen voor het 
Beschermd Wonen op een (meer) objectieve manier verdeeld worden zou onze regio meer budget voor 
Bescherm Wonen krijgen. Op dit moment is echter niet duidelijk wanneer en in welke mate dit plaats gaat 
vinden. 

Medische Zorg voor dak en thuislozen 
In 2015 is de start gemaakt met de medische zorg voor dak- en thuislozen. In samenwerking met de regio Breda 
is er een plan opgesteld voor alle 18 Brabantse gemeenten, waarbij de uitwerking in de beide regio's plaatsvindt. 
Inmiddels is er in de regio Bergen op Zoom een samenwerking ontstaan tussen de gemeenten de GGD, de 
huisartsen f+de zorggroep), de zorgverzekeraar (VGZ). Alle partijen leveren een (financiële) inspanning 
waardoor een hele groep mensen die voorheen tussen wal en schip viel qua medische behandeling, nu toegang 
heeft tot medische zorg. De GGD draagt zorg voor de financiering van de verpleegkundige die zorgt voor de 
screening en de toeleiding naar de huisartsen, waar dit nodig is en voor overige bijkomende kosten. Deze 
financiering loopt tot en met 2017. De zorgverzekeraar zorgt er in overleg met de zorggroep voor dat de 
huisartsen een vergoeding krijgen voor het werk wat zij hiervoor doen. De gemeente heeft er voor gezorgd dat er 
een spreekkamer beschikbaar is, die de verpleegkundige als uitvalsbasis kan gebruiken. 
GGD verpleegkundige en huisartsen werken nauw samen met het OGGZ team I straatteam ten behoeve van 
een integraal zorgaanbod voor de doelgroep. 

Bekendheid meldpunt Zorg- en Overlast 
In 2015 is er informatie over het meldpunt Zorg- en Overlast op de websites van alle deelnemende gemeenten 
gezet. Daarnaast ís er vanuit de GGD contact geweest met diverse WMO-loketten van de gemeenten om ook 
daar de bekendheid te vergroten. Tenslotte is ook bij bijeenkomsten met onder andere Wijkagenten het 
meldpunt onder de aandacht gebracht. Ondanks de bovenstaande acties gebeurt het nog regelmatig dat het 
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meldpunt niet gevonden wordt. Dit blijkt door dat meldingen dan via andere kanalen lopen. Daarom zal dit punt 
voortdurend aandacht blijven vragen. 

Verslavingsbeleid 
In het Regionaal Kompas 2015-2020 staat als ambitie om te komen tot een regionaal verslavingsbeleid. In dit 
document wordt inzicht verschaft over de hele keten van verslaving, dus van preventie tot afkicken. In deze 
keten zijn veel verschillende partijen actief en bevindt men zich op het terrein van de WMO 2015, de 
Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg en de Jeugdwet. Het doel van de het verslavingsbeleid is om 
vanuit de visie op- en de transformatie van het Sociaal Domein tot één afgestemd geheel te komen. 

Omdat in 2015 nog onvoldoende duidelijkheid was over de rolverdeling tussen de verschillende partijen en er 
door diverse partijen ook in dit jaar nog echt gezocht wordt naar hun specifieke rol, is het niet gelukt om in 2015 
het verslavingsbeleid af te ronden. Dit betekent dat deze doelstelling meegenomen wordt naar 2016. 

Voor de volledigheid: Het is niet de bedoeling om hier een apart document van te maken met een aparte status. 
Wel is het de bedoeling om in te zoomen op dit onderdeel van het Regionaal Kompas en daardoor te proberen 
meer duidelijkheid te genereren, zodat er beter gestuurd kan worden. Op jaarbasis is in de afgelopen jaren ruim 
f570.000,- aan jaarlijkse subsidie aan Novadic Kentron verleend. In het Regionaal Kompas staat een globaal 
overzicht waaruit blijkt hoe deze middelen ingezet worden. Het is daarom van belang dat er goed gestuurd kan 
worden op de inzet van deze middelen, in relatie tot de andere spelers in het sociaal domein. 

Opvang Zwerfjongeren 
Zoals in het Regionaal Kompas omschreven staat, heeft de opvang van zwerfjongeren tot en met 2015 
plaatsgevonden in Breda. Jongeren die zich aanmelden bij de Opvang in Bergen op Zoom, zijn doorgestuurd 
naar deze opvang in Breda. Hier zat ook in 2015 een belangrijk knelpunt, omdat niet alle jongeren de opvang in 
Breda bereikt hebben. Een ander knelpunt zit in het feit dat de registratie, begeleiding en opvang van deze 
jongeren nog niet optimaal is georganiseerd. Hierdoor is het niet gelukt om concrete en eenduidige cijfers over 
de omvang van deze problematiek te presenteren. 

Overigens is het nog wel goed om op íe merken dat we bij zwerfjongeren te maken hebben met een zogenaamd 
ijsbergmodel. De top (de jongeren die zichzelf melden of die aangemeld worden) wordt in beeld gebracht. Daar 
onder zal echter altijd een aantal jongeren onder de radar van de hulpverlening blijven. 

Gezien het bovenstaande zijn in 2015 de voorbereidingen getroffen om de opvang- en begeleiding van 
zwerfjongeren in eigen regio te organiseren. In december 2015 heeft het college van de centrumgemeente 
besloten om aan Wij Zijn Traversegroep hiervoor voor het jaar 2016 subsidie te verlenen. In het hoofdstuk over 
de focus voor 2016 wordt hier dieper op ingegaan. 

Voorrangsregeling Regionaal Kompas woningcorporaties 
In 2013 en 2014 heeft er een pilot gedraaid voor een voorrangsregeling Regionaal Kompas. In deze 
voorrangsregeling wordt door de corporaties (onder regie van Allee Wonen) samengewerkt met zorginstellingen. 
In deze voorrangsregeling kunnen zorginstellingen voor hun cliënten die van een intramurale setting naar een 
ambulante setting gaan, voorrang aanvragen. Hierdoor wordt zoveel mogelijk ondervangen dat mensen die weg 
moeten uit een zorginstelling dakloos worden omdat zij op een wachtlijst staan voor een woning. 

In 2015 is de pilot geëvalueerd. Op basis daarvan is besloten dat de pilot wordt omgezet in een reguliere 
werkwijze. 

2.3 Conclusie 
In 2015 is er door de betrokken professionals hard gewerkt om de doelstellingen uit het Regionaal Kompas te 
realiseren of hier een start mee te maken. Er zijn belangrijke resultaten geboekt, zowel op concrete 
doelstellingen als op zaken die de doelstellingen ondersteunen (aanbesteding Maatschappelijke Opvang en 
voorbereiden aanpassing structuur OGGZ/ Maatschappelijk Steunsysteem). Dit neemt niet weg dat van de 
gezamenlijke partijen ook in 2016 en de volgende jaren nog volop inzet nodig is om de doelstellingen definitief te 
bereiken. 
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3 Vooruitblik naar 2016 

3.1 Inleiding 
In het Regionaal Kompas 2015 en 2020 staan veel verschillende doelstellingen en acties benoemd. Sommige 
punten zijn relatief klein in omvang, maar blijven voortdurend aandacht vragen. Denk hierbij aan de bekendheid 
van het meldpunt Zorg en Overiast. Andere punten zijn juist weer groter qua omvang, maar zijn meer eenmalig 
van karakter, denk aan het realiseren van Skeave Huse. Tenslotte gaan veel zaken over het 'op orde brengen 
van de keten'. Denk hierbij aan de verbetering van de aansluiting van de verschillende leefgebieden, maar ook 
aan het zoveel mogelijk werken met persoonlijke plannen die samen met de kwetsbare inwoner worden 
opgesteld. 

Aan alle onderdelen die hieronder genoemd staan, wordt gelijktijdig gewerkt. Het tijdspad is om de genoemde 
resultaten op alle onderdelen te behalen in 2016. Door wijzigingen in de maatschappij en wijzigingen in 
wetgeving en financiële stromen, kan het zijn dat bepaalde onderdelen opnieuw zullen terugkomen in het 
jaarplan 2017. 

Voor alle onderdelen die hieronder staan, geldt dat het alleen maar mogelijk is om resultaten te behalen als er 
samengewerkt door alle partijen die betrokken zijn bij het betreffende onderdeel. In de praktijk betekent dit dat er 
onder andere in werkgroepen rondom een specifiek thema samengewerkt wordt. De medewerking van alle 
partners in het Regionaal Kompas is dus cruciaal voor het realiseren van de doelstellingen zo deze in het 
Regionaal Kompas 2015-2020 zijn vastgelegd. 

In deze paragraaf staan de belangrijkste aandachtspunten voor 2016 weergegeven. In de laatste paragraaf 
staan ook nog kort enkele ontwikkelingen opgesomd die van invloed zijn op het realiseren van de doelstellingen 
van het Regionaal Kompas. 

3.2 Focus 2016 

Preventie en vroegsignalering schulden 
Het aantal huishoudens met problematische schulden stijgt. Evenals het aantal mensen dat zeer eenzaam is en 
onvoldoende steun ervaart van het eigen netwerk. Steeds meer mensen lopen risico op maatschappelijke uitval. 
Daarom moet lokaal meer worden ingezet op preventie (vroegsignalering van schulden) en het versterken van 
de zelfredzaamheid. Hier ligt de komende jaren een forse uitdaging voor gemeenten. 

Nazorg na detentie 
In 2015 zijn de knelpunten op dit thema nog verder uitgewerkt. Daarnaast zijn er oplossingen bedacht om deze 
knelpunten tegen te gaan. In 2016 worden de knelpunten en oplossingen op dit thema, in samenwerking met het 
Zorg- en Veiligheidshuis, op de juiste tafel gelegd. Een concreet knelpunt dat hier speelt, is bijvoorbeeld dat 
wanneer iemand enkele maanden in detentie gaat, hij zijn huis kwijt is omdat in tussentijd de huur niet betaald is. 
Een ander knelpunt is dat er een lange wachttijd is, voordat iemand een uitkering krijgt als deze aangevraagd 
wordt op het moment dat iemand vrij komt. 
De doelstelling voor dit onderwerp is om de dagelijkse praktijk in overeenstemming te brengen met de 
doelstellingen en uitgangspunten zoals deze door alle gemeenteraden in onze regio in het Regionaal Kompas 
zijn vastgelegd. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de diversiteit binnen Nazorg na detentie. De oplossingen focussen zich op 
de verschillende leefgebieden zoals wonen, inkomen, dagbesteding en begeleiding, etc. Bij deze oplossingen 
worden ook de extra begeleidingsmiddelen Maatschappelijke Opvang betrokken. (Zie ook het kopje 
"uitvoeringsplan Begeleidingsmiddelen Maatschappelijke Opvang" aan het einde van paragraaf 3.2). 

Activering en doorstroming Maatschappelijke Opvang 
In de afgelopen jaren is de activering opgezet. In de praktijk betekent dit vooral dat 'dagbesteding' geboden 
wordt. In 2016 wordt de focus verlegd. Het doel voor 2016 is dat de aansluiting met (andere) bestaande vormen 

Conceptversie 10-05-2016/ JWU Voor: vaststellen jaarplan door college 
3 



van activering en dagbesteding wordt gemaakt. Normalisering is hierbij het uitgangspunt. Concreet betekent dit 
dat maximale aansluiting gezocht wordt bij reguliere WMO-indicaties voor "begeleiding individueel" of 
"begeleiding groep" (dagbesteding). Daarnaast moet in overleg met de Intergemeentelijke Sociale Dienst de 
aansluiting met het bedrijfsleven voor stageplaatsen en werkervaringsplaatsen een belangrijke impuls krijgen. 
Hierdoor wordt het aanbod meer divers, kunnen er meer mensen geholpen worden, ontstaan er meer 
mogelijkheden voor doorstroming en wordt de aansluiting met de hele keten versterkt. (Zie ook het kopje 
"uitvoeringsplan Begeleidingsmiddelen Maatschappelijke Opvang" aan het einde van paragraaf 3.2). 
In diverse steden in het land is in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het opzetten van opzetten van 
activering en. Bij het intensiveren van de activering worden de lessen die daar geleerd zijn, gebruikt. 

Opvang van zwerfjongeren in eigen regio 
In 2016 vindt de opvang- en begeleiding van zwerfjongeren in eigen regio plaats. Wij Zijn Traversegroep heeft 
hiervoor subsidie gekregen. De opvang van zwerfjongeren en 'reguliere daklozen' wordt in 2016 dus uitgevoerd 
door één partij. Hierdoor wordt het zicht op de doelgroep vergroot (zowel qua omvang, maar ook qua behoeften) 
en wordt de kans dat jongeren 'zoek raken' verkleind. Het duidelijk in beeld hebben van de omvang van de 
doelgroep vormt samen met preventie, het opvangen- en begeleiden van de zwerfjongeren de belangrijkste 
focus voor dit thema van 2016. In het jaarplan 2017 kan er een veel exacter beeld gegeven worden van de 
omvang van deze problematiek. Doordat de uitvoering in de eigen regio plaats zal vinden, worden diverse 
praktische problemen opgelost die zich in de voorgaande jaren voordeden. (Zie ook het kopje "uitvoeringsplan 
Begeleidingsmiddelen Maatschappelijke Opvang" aan het einde van paragraaf 3.2). Tenslotte wordt ook op dit 
onderwerp ingezet op persoonlijke trajectplannen. 

Een ander aandachtspunt is de problematiek van jongeren die net op de grens zitten van 18-/18+ (grens 
Jeugdwet en wmo). Juzt zal samen met Wij Zijn Traversegroep het initiatief nemen om dit thema in de regio 
breed op te gaan pakken. Hierin is het ook van belang dat er vooral preventief met alle betrokkenen te kijken om 
te voorkomen dat deze jongeren dakloos worden. 

Verslavingsbeleid 
In 2016 wordt het integraal verslavingsbeleid vormgegeven. Hierbij wordt vooral gekeken naar de aansluiting 
tussen de WMO. WLZ, Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. Ook komen hierin de raakvlakken tussen de lokale 
en regionale verantwoordelijkheden aan bod. 

Beter organiseren toegang 
In veel gemeenten wordt gewerkt aan een integrale toegang voor het Sociale Domein. Het gaat echter nog enige 
tijd duren voordat deze integrale toegang in de centrumgemeente volledig operationeel is. Tegelijkertijd bestaat 
er wel de behoefte om vanaf het moment dat iemand zich meldt, direct integraal en samen met de betrokkene 
naar de situatie te kijken en een concreet persoonlijk plan op te stellen. Hiermee wordt voorkomen dat mensen 
onnodig van loket naar loket gestuurd worden, met alle risico's op fraude en inefficiëntie. In 2016 zal er met de 
betrokken partijen afgestemd worden overeen oplossing die voorsorteert op de Integrale Toegang. 

Voorkomen huisuitzettingen 
Dit actiepunt blijft voortdurend de aandacht vragen. Door alle partijen is in het afgelopen jaar aangegeven dat 
preventie één van de belangrijkste onderdelen zou moeten vormen van het Regionaal Kompas. Een stabiele 
woonsituatie is een belangrijke voorwaarde om het (nog verder) afglijden van mensen te voorkomen. Het is dus 
voor de persoon die het betreft, maar ook voor alle partijen die daar rondom staan van belang om alles in het 
werk te stellen om woonruimte voor mensen te behouden. 

Door de woningcorporaties wordt samengewerkt met de benodigde partners in het Regionaal Kompas om het 
aantal huisuitzettingen terug te dringen. 

Opzet Housing First 
Zowel nationaal als internationaal worden er goede resultaten geboekt met Housing First. Door de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten en het ministerie wordt dit concept dan ook gezien als een belangrijk middel om 
mensen uit een zeer kwetsbare situatie toch zo zelfstandig mogelijk te laten wonen. Doordat Bergen op Zoom 
als centrumgemeente extra middelen heeft gekregen voor het jaar 2016, is het nu mogelijk om dit concept verder 
te ontwikkelen en in onze regio in te voeren in 2016. 
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Skaeve Huse 
In 2016 is definitief duidelijk op welke locatie de Skaeve Huse komen. Ook worden in 2016 concrete afspraken 
gemaakt over de exploitatie van de Skaeve Huse. Daarnaast worden in 2016 allerlei praktische afspraken 
gemaakt over de toegang tot de Skaeve Huse, het beheer en de begeleiding. Dit alles moet er toe leiden dat er 
nog in 2016 gestart kan worden met het daadwerkelijk realiseren van de Skaeve Huse. 

In eerste instantie wordt er vanuit gegaan dat de Skaeve Huse een lokale voorziening vormen voor Stadlander/ 
gemeente Bergen op Zoom (er vanuit gaande dat dit de partijen zijn die dit project financieren). Op basis van 
ovedeg en (financiële)afspraken kan er altijd gekeken worden of er mogelijkheden zíjn om deze voorziening ook 
voor de andere gemeenten toegankelijk te maken. 

Medische Zorg voor dak en thuislozen 
Het netwerk dat in 2015 opgebouwd is, wordt in 2016 verder uitgebouwd en geborgd. Een goede locatie voor 
een spreekruimte en het betrokken houden van huisartsen en zorgverzekeraars, hebben de bijzondere 
aandacht. Ook wordt de medische eindverantwoordelijkheid geborgd en komt er meer aandacht voor het delen 
van informatie tussen de verschillende medische disciplines die betrokken zijn (uiteraard met inachtneming van 
de geldende wet- en regelgeving. Verder worden de leerpunten meegenomen uit de evaluatie die in de eerste 
helft van 2016 plaatsvindt. 

Aanpak problematiek chronisch verslaafden 
Ook in 2016 heeft deze groep mensen extra aandacht nodig. Inmiddels is door de gemeenteraad van de 
gemeente Roosendaal unaniem een motie aangenomen om te stoppen met de voorbereidende werkzaamheden 
voor de woonvorm voor chronisch verslaafden. Dit betekent dat deze woonvorm (dit specifieke plan op deze 
specifieke locatie) er niet komt. 

Daarom is het noodzakelijk dat in 2016 ingezet wordt op andere manieren om deze mensen toch zoveel mogelijk 
de ondersteuning en zorg te geven die zij nodig hebben. In het begin van 2016 volgt er een nieuwe (nadere) 
analyse van de zorgbehoefte van de 'groep' chronisch verslaafden, waarbij juist ook met de mensen die het 
betreft zelf gesproken wordt. Het doel daarvan is om deze mensen daar waar mogelijk in de 
maatwerkvoorzieningen of andere voorzieningen (onder andere Beschermd Wonen) onder te brengen. 
Daarnaast kan dít voor een gedeelte vorm krijgen door ambulante zorg door de FACT-teams van Novadic 
Kentron en GGZ WNB (zorgverzekeringswet) Ook is er bijzondere aandacht voor deze doelgroep vanuit het 
nieuw op te richten OGGZ-team. Tenslotte wordt er in 2016 geëxperimenteerd om deze mensen via Housing 
First of een dergelijke constructie te huisvesten en te stabiliseren. 

Organiseren huisvesting (betrekken leegstaand (zorgjvastgoed) 
Het slagen van het Regionaal Kompas 2015-2020 staat of valt met het beschikbare betaalbare woonruimte voor 
kwetsbare mensen. Daarom is het van belang om ook in 2016 integraal naar de groep 'kwetsbare 
woningzoekenden' en het aanbod te kijken: Zowel vanuit de ouderenzorg als de Geestelijke Gezondheidszorg 
wordt er geambulalantiseerd met als doel om zoveel mogelijk mensen regulier te huisvesten. Daarnaast worden 
plaatsen in de Vrouwenopvang afgebouwd, wordt er aan elke gemeente een aanzienlijk aantal statushouders 
toegewezen, zoeken jongeren betaalbare huisvesting en wordt geprobeerd om dakloze mensen te huisvesten. 
En dit alles naast alle reguliere woningzoekenden. Dit zorgt ervoor dat er door veel partijen 'in dezelfde vijver 
wordt gevist' en dat er een grote druk ontstaat op het aantal beschikbare betaalbare sociale huurwoningen. 
Hierdoor is het noodzakelijk dat er creatief, en integraal gekeken wordt naar oplossingen op dit gebied. 
De concrete behoefte naar huisvesting wordt mede middels het hierboven genoemde onderzoek verder in kaart 
gebracht, zodat het mogelijk is om aan de hand van concrete aantallen op zoek te gaan naar oplossingen. 

Uitvoeren * monitoren nieuwe organisatiewijze OGGZ 
In januari 2016 start de nieuwe werkwijze voor de bemoeizorg/ OGGZ. Deze ontwikkelingen worden op de voet 
gevolgd. In de zomer van 2016 volgt er een evaluatie van de eerste maanden. Deze evaluatie dient als basis 
voor besluitvorming over de OGGZ-structuur in de toekomst. 
Omdat het een nieuwe werkwijze betreft, wordt er in 2016 extra aandacht besteed aan de communicatie tussen 
het team en het lokale veld in elke gemeente. 
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Uitvoeringsplan Begeleidingsmiddelen Maatschappelijke Opvang 
In de tweede helft van november 2015 werd duidelijk dat centrumgemeente Bergen op Zoom voor het jaar 2016 
extra begeleidingsmiddelen krijgt voor 'begeleiding Maatschappelijke Opvang'. Deze middelen staan los van de 
reguliere begeleidingsmiddelen die elke gemeente in het kader van de WMO krijgt. De reden voor de toename 
van deze middelen, is dat een verschuiving gemaakt wordt van een historische verdeling naar een objectieve 
verdeling. Of dit voor het jaar 2017 ook het geval is, zal blijken in de meicirculaire 2016, hierover is in VNG-
verband nog volop discussie en dit kan nog alle kanten opgaan. 
Hierboven werden deze middelen al eerder aangehaald. De verschuiving van de middelen toont aan dat onze 
regio in het verleden te weinig geld ontvangen hebben vanuit het Rijk. De extra middelen stellen ons in staat om 
extra inzet te plegen om diverse doelstellingen van het Regionaal Kompas te kunnen behalen en daarmee de 
basis nog beter op orde te krijgen. In de eerste helft van 2016 wordt er een integraal uitvoeringsplan opgeleverd 
inzake het inzetten van deze middelen. De belangrijkste thema's in dit plan zullen zijn. 

« Betere begeleiding bij terugkeer uit detentie 
« Verbetering van begeleiding in de Maatschappelijke Opvang (bijvoorbeeld bij ziekte). 
« Professionalisering van de activering. 
« Het bieden van intensieve begeleiding na dakloosheid in de vorm van Housing First. 
» Het bieden van lichte begeleiding na dakloosheid in de vorm van Sober Wonen1 

« Het verbeteren van de begeleiding bij zwerfjongeren. 

Met het Uitvoeringsplan Begeleidingsmiddelen Maatschappelijke Opvang wordt uitvoering gegeven aan een 
belangrijk onderdeel van de motie die door de gemeenteraad van Bergen op Zoom is aangenomen op 24 maart 
2016. 

Centrumgemeente Bergen op Zoom krijgt voor 2016 een extra bedrag van drie ton, ten opzichte van 2015. 
Vanuit de VNG is aangegeven dat dit om een structureel bedrag gaat. Dit wordt definitief duidelijk gemaakt in de 
meicirculaire 2016. 

Samenwerking met Breda (en andere regio's} 
In de afgelopen jaren werd op 'ad hoe' basis samengewerkt met de regio Breda. Deze samenwerking wordt in 
2016 verder uitgewerkt en geïntensiveerd. Het doel hiervan is om de krachten te bundelen en slim gebruik van 
eikaars kennis, kunde en netwerk, etc. Dit betekent dat er met een open houding en constructief gekeken wordt 
waar we elkaar kunnen versterken. 

3.3 Relevante ontwikkelingen (landelijk) 

Sterke toename van het aantal vluchtelingen in Nederland 
Hierdoor is een (sterke) stijging van het aantal statushouders te verwachten. Deze statushouders moeten weer 
gehuisvest worden, waardoor de verwachting is dat de druk op beschikbare betaalbare huurwoningen vergroot 
wordt. De aanpak van de vluchtelingenproblematiek wordt hier bewust niet verder uitgewerkt. Het Regionaal 
Kompas is niet opgesteld om de problematiek van vluchtelingen/ statushouders op te pakken. De reden dat de 
ontwikkeling hier wel benoemd wordt, is dat de aanpak van de vluchtelingenproblematiek consequenties heeft 
voor de uitvoering van het Regionaal Kompas. Dit kan zich uiten in een grotere druk op het aantal beschikbare 
betaalbare woningen. Ook is het goed mogelijk dat een aantal statushouders die gehuisvest worden in de wijken 
en dorpen in onze regio, te kampen hebben met bijvoorbeeld psychosociale problematiek. Dit kan op zijn beurt 
weer leiden tot een groter beroep op de hiervoor bestaande voorzieningen. 

Doorzetting var het ambulantiseren vanuit Ouderenzorg en GGZ 
Hierdoor zullen ook in 2016 meer mensen vanuit instellingen naar de wijken doorstromen vanuit instellingen of 
juist langer thuis blijven wonen. Ook hierdoor neemt de druk op beschikbare betaalbare huurwoningen toe. 

1 Sober wonen (naar voorbeeld van de gemeente Amsterdam) staat voor een oplossing waarbij enkele daklozen met relatief lichte 
problematiek samen in een woning kunnen wonen, waarbij er sprake is van relatief lichte begeleiding. De aard en de omvang van de 
problematiek vormt het verschil tussen deze vanant en Housing First. 
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Aanpak problematiek verwarde personen 
Door de minister van VWS zijn diverse brieven naar de Tweede Kamer gestuurd in verband met de aanpak van 
de problematiek van verwarde personen. In deze brieven wordt aangegeven wat gemeenten moeten 
organiseren. De aanpak van de verwarde personen vindt nu vooral plaats binnen de Openbare Geestelijke 
Gezondheidszorg, met uiteraard raakvlak met Openbare Orde en Veiligheid. Landelijk en regionaal lopen er veel 
initiatieven op dit thema. Doordat een eenduidige definitie niet mogelijk lijkt, is de exacte omvang van het 
probleem alleen na intensief meerjarig wetenschappelijk onderzoek vast te stellen. Daarom zal er vooral 
gefocust worden op de knelpunten waar de professionals in de praktijk tegen aanlopen, op datgene wat er nu al 
georganiseerd is en datgene wat de minister ons vraagt om daarbovenop te organiseren. 

Budgetten voor het Beschermd Wonen 
Vanaf halverwege 2014 wordt er stevig gediscussieerd over de budgetten voor het Beschermd Wonen. Dit heeft 
er toe geleid dat tot op het moment van het opstellen van dit plan er nog steeds geen eensluidend antwoord is 
welk budget er beschikbaar is voor deze regio voor dit onderwerp voor 2017 en verder. Bovendien heeft de 
commissie Toekomst Beschermd Wonen een advies uitgebracht over een nieuwe verdelingsystematiek vanaf 
januari 2017. Als dit door de VNG en VWS/ Binnenlandse Zaken overgenomen wordt, zal er op nieuw veel tijd 
en energie opgaan aan de verdeling van het budget. 

Begeleidingsmiddelen Maatschappelijke Opvang voor 2017 en verder 
De verwachting is dat de middelen die voor het jaar 2016 beschikbaar zíjn, ook structureel beschikbaar zullen 
zijn voorde aanstaande jaren. In de meicirculaire 2016 (verschijnt mei/juni 2016) wordt dit definitief duidelijk. 

Toelatingscriteria voor de Wet Langdurige Zorg voor mensen met psychiatrische problemen 
Er wordt onderzocht of de toelatingscriteria voor de WLZ aangepast zouden moeten worden. Hier zitten allerlei 
haken en ogen aan. Feit is wel dat het ministerie van VWS de WMO en de WLZ financieel als communicerende 
vaten ziet. Dit betekent concreet dat wanneer een bepaalde groep mensen niet meer onder de WMO zou 
moeten vallen maar onder de WLZ, dat dan het benodigde budget hiervoor uit de WMO middelen gehaald wordt 
en vice versa. Vanuit de VNG is gecommuniceerd dat de verwachting is dat er voor 1 januari 2018 geen 
aanpassingen zullen volgen. De reden dat dit lang gaat duren, is dat er een wetswijziging nodig is. GGZ NL, de 
brancheorganisatie voor de GGZ heeft gecommuniceerd dat er per 1 januari 2017 al wijzigingen zullen volgen. 
Het is in ieder geval van belang dat er aandacht is voorde gevolgen van deze wijzigingen. 

Toename van het aantal arbeidsmigranten in West-Brabant 
Door de GGD wordt een stijging van de instroom van Oost-Europese arbeidsmigranten geconstateerd. Ook in 
West-Brabant wordt dankbaar gebruik van hen gemaakt op de arbeidsmarkt. Er zijn echter signalen dat een 
steeds groter wordende groep niet geregistreerd is in de BRP en hiermee buiten beeld is van gemeenten en 
zorginstellingen. Dit levert risico's op op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid, maar ook op het gebied 
van zorg (denk hierbij aan schrijnende situaties op campings etc) . 

De centrumgemeenteconstructie 
In 2013 hebben VNG en VWS afgesproken dat de centrumgemeenteconstructie wat hen betreft eindig is. Dit is 
bekrachtigd in de nieuwe WMO 2015, waarin de centrumgemeenteconstructie niet meer zo stevig verankerd is 
als in de WMO van 2007. Waar op dit moment onduidelijkheid over bestaat is per wanneer deze constructie zou 
stoppen. Hierover volgt in 2016 meer duidelijkheid. Op het moment dat dit definitief duidelijk wordt, zal hier 
vanuit elke regio op geacteerd moeten worden. De vraag ligt dan voor in welke vorm er vanaf dat moment 
tussen gemeenten samengewerkt wordt. 

Sluiting Susan Rose per 1 januari 2016 (onderdeel van Vrouwenopvang) 
De sluiting van Susan Rose brengt met zich mee dat een onderdeel uit het aanbod voor Vrouwenopvang 
verdwijnt. Hier zal in 2016 naar gekeken moeten worden hoe wij hier verder mee omgaan. Een concreet effect is 
wel dat er sprake is van een grotere vraag naar plaatsen op de crisisopvang in Roosendaal (onderdeel van de 
Maatschappelijke Opvang). 

Ondersteuningsprogramma VNG 
Door de VNG is er een ondersteuningsprogramma opgezet voor het opstellen van beleidsplannen rondom 
Beschermd Wonen (en Maatschappelijke Opvang). Omdat in onze regio het Regionaal Kompas reeds is 
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vastgesteld, zal eerst gekeken worden wat de toegevoegde waarde is van een nieuw, extra plan voor 
Beschermd Wonen, voordat er een dergelijk plan apart wordt opgesteld. 

Inkoop Beschermd Wonen: onîwikkelagenda 
In kader van de inkoop Beschermd wonen wordt er een gezamenlijke ontwikkelagenda opgesteld met de 
aanbieders van het Beschermd Wonen. Hierin wordt ook onderwerpen meegenomen die van belang zijn voor 
het realiseren van de doelstellingen van het Regionaal Kompas. Denk hierbij aan mogelijkheden voor trajecten 
voor chronisch verslaafden, doorstroming in de keten van zorg voor daklozen, etc. 
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4 Ontwikkelingen in Cijfers (2013, 2014 en 1 e helft 2015) 

4.1 Inleiding 
In dit derde hoofdstuk vindt u een samenvatting van belangrijkste ontwikkelingen in de cijfers. Deze zullen per 
onderdeel behandeld worden. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de duiding van 
de cijfers: wat zeggen deze cijfers en wat zeggen deze cijfers niet. In de bijlage van dit plan kunt u het overzicht 
zien van alle beschikbare cijfers. 

4.2 Maatschappelijke Opvang 

2013 

In 2013 zijn er in totaal 373 mensen aangemeld. Het betrof 351 volwassenen en 22 kinderen. 

2014 
In totaal zijn er in 2014 355 mensen aangemeld voor Maatschappelijke Opvang (zowel nachtopvang als 
crisisopvang). Het betreft 341 volwassenen en 14 kinderen. Het zwaartepunt van de problematiek van deze 
mensen ligt op de leefgebieden: huisvesting, financiën, praktisch functioneren en psychisch functioneren. In 58 
gevallen was sprake van preventieve aanmelding. Bij preventieve aanmelding, is erop dat moment nog geen 
sprake van dakloosheid, maar wordt een situatie van dakloosheid op korte termijn voorzien, bijvoorbeeld als een 
ontruiming aangekondigd is en niet meer afwendbaar is. 
P helft 2015 
In de eerste zes maanden van 2015 hebben zich 161 mensen aangemeld. Het betreft 156 volwassenen en 5 
kinderen. Ook in dit jaar lag het zwaartepunt van de problematiek bij huisvesting, financiën, praktisch 
functioneren en psychisch functioneren. In 30 gevallen was sprake van preventieve aanmelding. 

4.3 Verslavingszorg 

2013 

In 2013 waren er in totaal 659 hulpvragen bij Novadic Kentron. 

2014 
In 2014 waren er 1039 cliënten uit onze regio in behandeling bij Novadic Kentron, dit komt neer op 4,32 mensen 
per 1000 inwoners. Het betrof 777 mannen en 262 vrouwen. Er was sprake van 396 nieuwe inschrijvingen. Bij 
de nieuwe inschrijvingen kunnen dubbelingen zitten omdat één persoon meerdere malen per jaar ingeschreven 
kan worden. Er waren in datzelfde jaar 436 uitschrijvingen. 

P helft 2015 
In de eerste zes maanden van 2015 waren er 798 cliënten uit onze regio in behandeling bij Novadic Kentron. Het 
betrof 619 mannen en 179 vrouwen. Er waren 194 nieuwe inschrijvingen in die periode en 128 uitschrijvingen. 

4.4 Meldpunt Zorg en Overlast 

2013 
Geen cijfers beschikbaar 

2014 
In dit jaar zijn er 253 meldingen gedaan bij het Meldpunt Zorg- en Overlast. Van dit aantal ging het in 83 gevallen 
om woningvervuiling. Opvallend is dat er veel verschil zit per gemeente als het gaat om wie de melding doet. Dit 
kan bijvoorbeeld een burger zijn, maar ook de gemeente, de politie, de woningstichting, de GGZ etc. In de ene 
gemeente worden relatief veel meldingen gedaan door de woningcorporatie, terwijl in de andere gemeente weer 
meer gemeld wordt vanuit inwoners zelf. 
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P helft 2015 
In de eerste zes maanden van 2015 zijn er 166 meldingen gedaan bíj het Meldpunt Zorg- en Overlast. Wanneer 
deze cijfers geëxtrapoleerd worden en dan vergeleken worden met 2014, valt het volgende op: een sterke 
afname van het aantal meldingen in Halderberge. Een lichte afname in gemeente Rucphen en (sterke) stijging in 
de andere gemeenten. Met name gemeente Woensdrecht valt op, omdat daar in de eerste helft van 2015 46 
meldingen zijn binnen gekomen, tegenover 32 in heel 2014. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door 
samenwerking van Wij Zijn Traversegroep en GGD met Delta water in het kader van preventie waterafsluiting 

4.5 Nazorg na detentie 

2013 
De cijfers die bekend zijn over 2013 van de zes gemeenten zijn niet uitgesplitst naar instroom en uitstroom. Er is 
alleen een totaal aantal bekend van 467 keer dat íemand in detentie gegaan is/ teruggekomen is uit detentie. 
Concreet betekent dit dat wanneer alle keren dat een persoon in detentie gegaan is en alle keren dat een 
persoon uit detentie gekomen is, bij elkaar opgeteld 467 keer vormen. Hierbij kan één persoon meerdere keren 
per jaar in detentie gegaan zijn en ook teruggekeerd zijn. Ook is het mogelijk dat iemand in dit jaar ingestroomd, 
is, maar niet uitgestroomd is. 
Hiervan ging het in 52 gevallen om mensen die ingeschreven stonden bij de Maatschappelijke Opvang. 

2014 
In 2014 zijn er 365 mensen uitgestroomd uit detentie. Dit aantal is inclusief 17 uit gemeente Moerdijk en 18 uit 
gemeente Tholen. Bijna 2738 van de uitstroom in gemeente Bergen op zoom is direct te linken aan de 
Maatschappelijke Opvang. Hierbij gaat het om mensen die ingeschreven stonden bij de Maatschappelijke 
Opvang vóórdat zij in detentie kwam, of om mensen die direct vanuit detentie zijn uitgestroomd naar de 
Maatschappelijke Opvang. Daarnaast zitten er nog 52 mensen zonder vaste woon of verblijfplaats in deze 
cijfers. Doordat zíj geen vaste woon- of verblijfsplaats hebben, is de kans groot dat zij vroeg of laat gebruik 
willen/ moeten maken van de Maatschappelijke Opvang. 

P helft 2015 
Tot aan 15 juni 2015 bedroeg de totale instroom * uitstroom 459 mensen. Dit aantal is inclusief 17 uit gemeente 
Moerdijk en 24 uit gemeente Tholen. Bijna een kwart van de instroom * uitstroom was direct te linken aan de 
Maatschappelijke Opvang. Dit betekent dat zij óf hier al bekend waren voordat zij in detentie gingen óf dat zij 
dakloos uitgestroomd zijn. Daarnaast zitten er nog 59 mensen zonder vaste woon of verblijfplaats in deze cijfers 
die potentieel te linken zijn aan dakloosheid/ de Maatschappelijke Opvang. 

4.6 Overlast daklozen 

2013 
In 2013 waren er in de zes deelnemende gemeenten 212 'incidenten' rondom daklozen. Een incident kan een 
melding van een burger zijn, maar ook politie-mzet. Het plegen van strafbare feiten valt niet onder deze 
categorie. 

2014 
In 2014waren er in de zes deelnemende gemeenten. 233 'incidenten' rondom daklozen. 

P helft 2015 
In de eerste zes maanden van 2015 waren er 82 incidenten' rondom daklozen. 

4.7 Verwarde personen 

2013 
in 2013 waren er in de zes deelnemende gemeenten 502 'incidenten' rondom overlast verwarde personen. Een 
incident kan een melding van een burger zijn, maar ook politie-inzet. Het plegen van strafbare feiten valt niet 
onder deze categorie. Bij deze aantallen moet opgemerkt worden dat hierbij de definitie van de politie is gebruikt. 
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Omdat er onduidelijkheid is over wat of wie er nu exact een verwarde persoon is, kan dit afwijken van het beeld 
van wat zorgorganisaties hebben of wat de maatschappij ervaart als overlast van verwarde personen. 

2014 
In 2014 waren er in de zes deelnemende gemeenten 510 'incidenten' rondom overìast verwarde personen. 

P helft 2015 
In de eerste zes maanden van 2015 waren er 330 'incidenten' rondom overtast verwarde personen. 

4.8 Huisuitzettingen 

Aantal 
huisuitzettingen 
2014 

Aantal 
huisuitzettingen 1* 

Thuisvester 8 4 
WSG 0 1 
Bemardus 9 2 
WSD 3 2 
Stadlander BoZ 39 11 
Stadlander Overig 11 6 
Allee Wonen 65* 39* 

Totaal 135* 65* 

*De cijfers voor Allee Wonen omvatten alleen de uitzettingen na huurschuld. 
** De cijfers van Allee wonen over 2015, gaan over het hele jaar 2015. 

De aantallen in de tabel gaat om feitelijke huisuitzettingen. Dit feitelijke aantal bedraagt gemiddeld 1/36 van het 
aantal aangezegde huisuitzettingen. 

Het grootste gedeelte is uitgezet als gevolg huurachterstand. In ongeveer 1/36 van de gevallen is er sprake van 
een huisuitzetting als gevolg van een hennepkwekerij. 

4.9 Voorrangsregeling Regionaal Kompas Woningcorporaties. 

2013 en 2014 
Tijdens de pilotperiode van september 2013 tot en met december 2014 waren er 49 aanvragen voor de 
voorrangsregeling. Uiteindelijk zijn hier 39 van toegekend. Zeven zijn afgewezen omdat ze niet aan de 
voorwaarden voldeden, 2 hebben uiteindelijk zelfstandige woonruimte gevonden en 1 is door de aanvrager 
geannuleerd. 

Tijdens de pilotperiode is er ook beoordeeld hoe het zelfstandig wonen is verlopen. In 76 Vo van de gevallen is 
dit goed gegaan. In 11 procent van de gevallen matig en in de overige gevallen slecht of onbekend. 

2015 
In 2015 zijn er 37 aanvragen voorde voorrangsregeling binnen gekomen. Hiervan zijn er 32 toegekend vijf zijn 
er afgewezen omdat zij niet aan de voorwaarden voldeden. 

4.10 MASS/OGGZ 

2013 
« In 2013 zijn er in totaal 290 cases aangemeld. Dit is inclusief de cases die aangemeld zijn voor 

informatievergaring (er is in die gevallen geen sprake van toeleiding naar zorg). 
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2014 

« In 2014 zijn er in totaal 392 cases aangemeld. Dit is inclusief de cases die aangemeld zijn voor 
informatievergaring (er is in die gevallen geen sprake van toeleiding naar zorg). 

« In 2014 werden meer cases in de MaSS'en van de regio Westelijk Noord-Brabant gezien dan jaarlijks in 
de periode 2009-2013. Roosendaal en Bergen op Zoom nemen 72.6

0

A van de casus uit de regio voor 
hun rekening. 

» In 2013 werd 64
0

Zo van de mensen aangemeld door de politie, de woningbouwvereniging, de gemeente 
of het AMW. In de periode 2009-2013 was het aandeel van deze organisaties nog 68.5

ũ

Zo. 
« Wat betreft de meest voorkomende problematiek werden in 2014 conform de periode 2009-2013 

problemen op het gebied van psychiatrie, wonen en financiën gesignaleerd. 
» In 2014 ging het bij bijna 93

0

Zo van de MaSS-cliënten om een eerste contact, tegen Sl.5% in de periode 
2009-2013. Er werden veel nieuwe mensen gezien en besproken. 

« Het aantal overleggen per cliënt in het casuïstiekoverleg nam in 2014 sterk toe. Dit komt omdat de 
doorlooptijden van aanmelding naar een passende vorm van zorg toenamen (vermoedelijk wegens 
capaciteitsproblemen in opvangende organisaties) en de doorlooptijd van aanmelding tot uitschrijving 
uit het MaSS nam eveneens toe. Deze gegevens geven aan dat de MaSS'en in Westelijk Noord-

Brabant in 2014 met even zware cliënten werden geconfronteerd als ín de periode 2009-2013, maar 
het waren er in totaal veel meer. Dat zorgde voor een fors toegenomen werkdruk. 

P helft 2015 
De verantwoording over het jaar 2015 wordt pas in 2016 aangeleverd. Daarom is er nu over 2015 nog geen 
uitgebreide informatie beschikbaar. Het aantal aanmeldingen bij het Maatschappelijk Steunsysteem ín de eerste 
helft van 2015 ziet er als volgt uit: 

Bergen op zoom 47 
Halderberge 14 
Roosendaal mÊHmam

WBÊÊĒÊÊÊÊÊÊĚĚÊÊİĒĒĒÊ 
Steenbergen 7 
Woensdrecht WÊÊĚÊĚ&WÊĚĒĒSÊÊÊĒÊÊSÊĒĚSĚĚM 
Rucphen 14 

Totaal BHH9HHHHHH 
*Dit betreft alleen de cases van toeleiding tot zorg. De verzoeken tot informatieverganng zitten niet in deze cijfers, dít ín tegenstelling tot de cijfers van 2013 
en 2014 waar de verzoeken tot informatieverganng wel in op zijn genomen. 

4.11 Straatteam 

20f4 
Halverwege 2014 is het straatteam gestart. In datzelfde jaar is het straatteam aan de slag geweest met 46 
cases. Bijna alle cases werden door organisaties gemeld, waarbij de helft werd aangemeld door de 
medewerkers van het straatteam zelf (inclusief politie). In het grootste gedeelte van deze cases was er sprake 
van psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek of een combinatie hiervan. Tweederde van de cliënten 
kwam in aanmerking voor toeleidìng naar zorg. In 50

0

Zo van de cases ís geholpen met het vragen van uitkering. 
In zeven cases is geholpen met het aanvragen van een ziektekostenverzekering. 

P helft 2015 
In de eerste helft van 2015 is het straatteam aan de slag geweest met 50 cases. Van deze 50 mensen zijn er 34 
toegeleid tot zorg. In 20 gevallen is een uitkering succesvol aangevraagd. In negentien gevallen is een 
zorgverzekering succesvol aangevraagd. Dertien mensen zijn aan woonruimte geholpen, waarvan er vijf in een 
caravan wonen. 
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4.12 Beschermd Wonen 
Het Beschermd Wonen is een nieuwe taak per 1 januari 2015. Hieronder staat een overzicht van de mensen die 
op 25-11-2015 een geldende indicatie Beschermd Wonen hebben. Dit is dus een peildatum. Deze cijfers zullen 
dan ook afwijken als er naar de aantallen over heel 2015 gekeken wordt. Dit komt door het feit dat iemand die op 
een peildatum een indicatie heeft, dit niet automatisch betekent dat deze persoon ook 365 dagen in datzelfde 
jaar een indicatie gehad heeft/ zorg ontvangen heeft. 

Gemeente Zorg in PGB Wachtlijst 

Bergen op 
Zoom 

68 18 16 102 

Halderberge 6 5 0 11 

Roosendaal 55 6 3 64 

Rucphen 3 2 1 6 

Steenbergen 1 7 2 10 

Woensdrecht 6 13 2 21 

Totaal 139 51 24 214 

4.13 Duiding van de cijfers 
Zoals reeds aangegeven gaat het in dit hoofdstuk vooral om totaalcijfers uit de regio (6 gemeenten). In de bijlage 
is van de meeste cijfers ook te zien wat de totalen per gemeente zijn. 
Bij het gebruiken van cijfers is de juiste duiding van belang. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt 
uitgelegd waarom. 

Een toename van het aantal meldingen kan duiden op een toename van de problematiek, maar ook op 
het beter in kaart hebben van de problematiek. 
Bij de cijfers over het meldpunt Zorg- en Overlast is er een sterke toename te zien van het aantal meldingen uit 
gemeente Woensdrecht. Op het eerste gezicht zou dit kunnen duiden op een toename van de problematiek in 
die gemeente. Het is echter ook goed mogelijk, dat de problematiek niet toeneemt, maar dat deze beter in beeld 
gebracht wordt. Dit laatste is aannemelijk omdat er in die gemeente een pilot loopt met GGD, Wij Zijn 
Traversegroep en nutsbedrijven om snel te interveniëren als er zorgwekkende signalen komen. 

Een afname van het aantal trajecten kan duiden op minder vraag of op strengere selectie. 
Een afname van het aantal trajecten schuldhulpvertening kan een gevolg zijn van een afname van de vraag naar 
dergelijke trajecten, het kan echter ook komen doordat de gestelde eisen voor een dergelijk traject strenger 
geworden zijn. 

Veel aandacht voor problematiek in de media kan leiden tot extra meldingen, terwijl de omvang niet 
toeneemt. 
Een laatste voorbeeld gaat over de verwarde personen. Hiervoor is in de (landelijke) media veel aandacht, 
omdat er een toename is van het aantal meldingen over verwarde personen. Dit effect kan echter zich zelf 
versterken en als effect hebben dat er nog meer meldingen komen, omdat er nu veel aandacht voor is. 

Uit het bovenstaande volgt dat het sec bijhouden van cijfers onvoldoende houvast biedt om conclusies te trekken 
over een toename of afname van de problematiek, of over de effecten van het ingezette beleid. Om dat te 
kunnen doen, moet ook gesproken worden over het verhaal achter de cijfers. Dit verhaal achter de (regionale) 
cijfers, bestaat ook voor een gedeelte uit lokale cijfers. Het is van belang dat er dus naast het regionale beeld, 
ook op lokaal niveau een goed beeld bestaat van de problematiek rondom kwetsbare mensen. 
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Daarom wordt voorgesteld om in elke gemeente belangrijke informatie te monitoren. Denk hierbij aan cijfers over 
huisuitzettingen (en cijfers over het voorkomen daar van) cijfers over de lokale inzet van het Maatschappelijk 
Werk (schuldhulpverlening), cijfers van de Intergemeentelijke Sociale dienst (mensen in het granieten bestand, 
dit zijn de mensen waarvan de kansen het kleinst geschat worden dat zij weer aan het werk raken), cijfers van 
de politie over overlast, etc. 

Het is dan wel noodzakelijk dat er vooraf goed uitgezocht en afgestemd wordt welke informatie noodzakelijk is 
om de uitvoering te verbeteren. Er moet vermeden worden dat er zonder specifiek doel allerlei informatie 
bijgehouden en opgeslagen wordt. 
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5 Beschermd Wonen 

5.1 Ontwikkelingen 
Een nieuwe taak in de Wmo 2015 is dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn geworden voor 
beschermd wonen van mensen met psychische of psychosociale problemen, gericht op het bevorderen van 
zelfredzaamheid en participatie. De gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor het bieden van beschermd 
wonen aan cliënten die op 1 januari 2015 een lopende indicatie hebben voor beschermd wonen. Deze cliënten 
hebben recht op overgangsrecht. Dit houdt in dat deze cliënten nog ten minste voor een periode van vijfjaar 
recht op hun huidige indicatie behouden of, indien de lopende indicatie voor een kortere periode geldt, voor de 
nog resterende duur van die indicatie. 

Bij beschermd wonen gaat het om het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een psychische 
aandoening. Het gaat om personen bij wie op participatie gerichte ondersteuning vanuit een beschermende 
woonomgeving centraal staat. 
Voor het bieden van beschermd wonen kan aanleiding bestaan indien iemand er vanwege psychische 
problematiek niet in slaagt om zelfstandig te wonen zonder de directe nabijheid van 24 uur per dag toezicht of 
ondersteuning. 

De budgetten voor beschermd wonen zijn verstrekt aan de 43 centrumgemeenten maatschappelijke opvang. 
Bergen op Zoom is één van deze 43 centrumgemeenten voor een regio waartoe ook de gemeenten 
Steenbergen, Woensdrecht, Halderberge, Rucphen en Roosendaal behoren. De gemeente Bergen op Zoom 
ontvangt het budget voor de uitvoering van het beschermd wonen in deze regio. Om de nieuwe taak beschermd 
wonen uit te kunnen voeren voor de regio zijn de volgende zaken geregeld: 
» de samenwerking tussen centrumgemeenten en regiogemeenten is vastgelegd in een convenant en 

mandaatregeling. Hierin is geregeld dat de gemeente Bergen op Zoom de toegang tot beschermd wonen is 
en afspraken maakt met aanbieders over het te leveren beschermd wonen. 

» er zijn aan diverse organisaties subsidies verstrekt voor de uitvoering van beschermd wonen voor de eerste 
zes maanden van 2015. 

» de toegang is georganiseerd en er vindt regelmatig overleg plaats met de teams Wmo van de 
regiogemeenten. 

« er hebben met de organisaties implemenfatieoverleggen plaatsgevonden. 

5.2 Inkoop 2016 
Voor het jaar 2015 zijn aan de aanbieders van Beschermd wonen subsidies verstrekt. In de zomer van 2015 is 
gestart met een inkooptraject relationeel contracteren voor het afsluiten van overeenkomsten voor het jaar 2016. 
Dit proces wordt in het 4 e kwartaal afgerond. 

Hieronder worden de hoofdlijnen uit de concept Resultaatovereenkomst weergegeven: 
- De duur van de overeenkomst is 1 jaar met de optie tot eenzijdige verlenging door de Gemeente voor twee 
maal de duur van één jaar. De tarieven worden vastgesteld voor 1 jaar (2016). 
- In de Resultaatovereenkomst zijn de resultatengebieden benoemd die behaald moeten worden. Deze zijn 
tijdens het proces relationeel aanbesteden in een werkgroep samen met de aanbieders opgesteld. Bij de 
indicatiestelling wordt beoordeeld aan welke resultaten door de aanbieders bij een cliënt moet worden gewerkt. 
De aanbieder gaat hier mee aan de slag. Bij de monitoring wordt getoetst of het beoogde resultaat wordt 
behaald. 
- De bekostiging vindt achteraf per cliënt per 4 weken plaats. Met dit budget moet de dienstverlener 
ondersteuning bieden, gencht op de resultaten die zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan. 
- Ten behoeve van de resultaten moeten de volgende vormen van ondersteuning worden ingezet: 
a. Beschermd Wonen licht, midden of zwaar zonder dagbesteding; 
b. Beschermd Wonen licht, midden of zwaar met dagbesteding in groepsvorm licht, midden of zwaar. 
- De tarieven zijn opgenomen in de concept resultaatovereenkomst en worden met dit collegebesluit vastgesteld. 
- De bekostiging van zorg voor overgangscliënten die uitsluitend extramurale begeleiding ontvangen is gelijk aan 
de vastgestelde tarieven voor de maatwerkvoorziening Begeleiding. 

Conceptversie 10-05-2016/ JWL/ Voor: vaststellen jaarplan door college 
20 



- Ten behoeve van innovatie wordt er door aanbieders een ontwikkelagenda opgesteld, met thema's die worden 
uitgewerkt tijdens overlegtafels. 
- Alle aanbieders die aan de kwaliteitseisen voldoen en die de Basisovereenkomst hebben ondertekend, mogen 
een 
Resultaatovereenkomst ondertekenen. 

5.3 Financiën 
Het kabinet heeft er bij de invoering van de Wmo 2015 voor gekozen om de decentralisatie van beschermd 
wonen niet gepaard te laten gaan met een financiële korting. Dit zou betekenen dat de middelen die de 
centrumgemeenten ontvangen voor beschermd wonen toereikend moeten zijn om de te vertenen zorg op het 
gebied van beschermd wonen volledig te kunnen financieren. Echter eind 2014 is gebleken dat het door het rijk 
verstrekte budget aan de centrumgemeente Bergen op Zoom niet toereikend was. In totaal kwam de 
centrumgemeente Bergen op Zoom 6 2 miljoen tekort in 2015. Een tekort van ruim 250A. In de eerste helft van 
2015 is daarom een lobbytraject uitgevoerd met het doel om te bereiken dat Bergen op Zoom voldoende budget 
zou ontvangen voor de uitvoering van beschermd wonen. Dit heeft er toe geleid dat het budget voor beschermd 
wonen dat de gemeente Bergen op Zoom ontvangt in de meicirculaire 2015 is opgehoogd tot C9.475.189,-. 
Daarnaast is het bedrag in de septembercirculaire opgehoogd tot C9.663.241.-. Het gaat hier om de bedragen 
voor 2015. Uit de decembercirculaire van 2015 is gebleken dat er voor het jaar 2016 een bedrag beschikbaar 
van C9.140.198.-. Voor het jaar 2017 wordt weer een stijging verwacht. Hierover komt meer duidelijkheid in de 
meicirculaire 2016. 
Omdat er in het eerste half jaar van 2015 dus veel onduidelijkheid was over de budgetten heeft het college in 

december 2014 besloten om aan de zorgaanbieders in eerste instantie subsidies voor het eerste half jaar te 
verstrekken met daann een korting van 1Wo. Naar aanleiding van de meicirculaire is dit besluit herzien en zijn 
aan de zorgaanbieders alsnog subsidies verstrekt voor heel 2015 met een korting van 5,450/). De verwachting is 
dat beschermd wonen wordt uitgevoerd binnen het budget dat het Rijk hiervoor ter beschikking heeft gesteld. 
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Bijlage 1: Lange termijndoelstellingen uit het Regionaal 
Kompas 2015-2020 per thema 

Maatschappelijke Opvang (Regionaal Kompas blz. 19). 

1. Alle partners zetten zich optimaal in om huisuitzettingen te voorkomen. Het afstemmen van processen 
tussen de partners en tijdig communiceren zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden; 

2. Tussen de Maatschappelijke Opvang en de woningcorporaties worden afspraken gemaakt over de 
opvang/ huisvesting van gezinnen met kinderen; 

3. Gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties doen onderzoek naar de mogelijkheden die Housing 
First biedt voor deze regio; 

4. Er worden alternatieven ontwikkeld voor de woonvorm voor chronisch verslaafden; 
5. Er worden Skeave Huse gerealiseerd in Bergen op Zoom (tussen de zes en de elf units); 
6. Er wordt naar mogelijkheden gezocht om aan jongeren en ex-gedetineerden (gescheiden van elkaar) 

huisvesting te bieden waar zij woonvaardigheden kunnen leren, om zo hun kansen op de woningmarkt 
te vergroten; 

7. De woonbehoefte van de kwetsbare doelgroep wordt voortdurend gemonitord, zodat hier een zo 
passend mogelijk aanbod bij gevonden kan worden (hierbij is aandacht voor de verschillende treden in 
de woonladder); 

8. De problematiek van mensen die tussen wal en schip vallen bij reguliere huisvesting wordt 
geïnventariseerd. Hierbij wordt de problematiek van de kwetsbare mensen op de campings 
meegenomen; 

9. Aan de hand van deze probleeminventarisatie wordt samen met publieke en pnvate partners gewerkt 
aan oplossingsrichtingen; 

10. De gemeenten starten in samenspraak vastgoedeigenaren van zorginstellingen de discussie op over de 
mogelijkheden om eventuele leegstaande verzorgingshuizen in te zetten als beschikbare woonruimte 
voor kwetsbare mensen. De gemeenten hebben hier vooral een aanjagende rol in. Het betreffende 
vastgoed is immers geen gemeentelijk eigendom. 

Zwerfjongeren (Regionaal Kompas blz. 22). 
1. Door samenwerking met schoten en andere partners en het eigen netwerk wordt zoveel mogelijk 

voorkomen dat jongeren zwerfjongeren worden; 
2. De doelgroep zwerfjongeren in de regio Bergen op Zoom is zo goed mogelijk in beeld; 
3. Er wordt maximaal ingezet op de persoonlijke trajectplannen voor jongeren; 
4. De verbinding wordt gelegd met de nieuwe Jeugdwet. De inzet hiervan is om te voorkomen dat 

jongeren die bijna 18 jaar zijn, tussen wal en schīp vallen: 
5. Er wordt onderzocht wat de woonbehoefte is van de doelgroep zwerfjongeren. Hierdoor moet duidelijk 

worden welke vormen van huisvesting die op dit moment gemist worden, kunnen worden gerealiseerd: 
6. Het hierboven genoemde integrale plan wordt uitgevoerd, waardoor er een sluitende woonladder 

ontstaat voor zwerfjongeren. Deze woonladder moet aansluiten op reguliere huisvesting; 
7. Naast de hierboven genoemde doelen rondom huisvesting moet er ook sprake zijn van een sluitende 

zorgketen rondom de zwerfjongeren, inclusief een eenduidig aanspreekpunt. Huisvesting is namelijk 
maar één van de problemen die spelen. 

8. Door praktische afspraken te maken en de grenzen van onze mogelijkheden op te zoeken, wordt 
voorkomen dat de zwerfjongeren tussen wal en schip vallen. Één voorbeeld hiervan is het maken van 
afspraken tussen gemeenten, zodat wachttijden (bij een uitkering) voorkomen kunnen worden als een 
jongere van de ene naar de andere gemeente verhuist. 

Verslavingszorg (Regionaal Kompas blz. 26). 
1. Doorontwikkelen verslavingsbeleid in brede zin; 

3. Samen met andere (centrum)gemeenten en verslavingszorginstellingen in het land wordt in 2014 een 
document opgesteld met daarin een landelijk beeld van de aard- en omvang van de problematiek, een 
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overzicht van ervaringen met diverse aanpakken en tenslotte een overzicht van diverse pilots met 
daarin nieuwe aanpakken/ methodieken om de GHB-problematiek aan te pakken; 

4. Bij het vormgeven van deze landelijke aanpak worden verslavingsinstellingen en het ministerie van 
VWS zo goed mogelijk betrokken; 

5. Kennis over signaleren en handelen in geval van GHB vergroten bij betrokken hulpverleners; 
6. Ouders van aan GHB verslaafde jongeren worden ondersteund bij het omgaan met deze verslaving. 
7 Samenwerking tussen Ziekenhuis/ Spoed Eisende Hulp en Maatschappelijk Steun Systeem verbeteren. 

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Regionaal Kompas blz. 29-31) 
1. Uiterlijk in 2016 is het voor inwoners, het voorliggend veld en professionals duidelijk waar zij hun signalen over 

kwetsbare mensen kunnen melden; 
2. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het inzetten van eigen kracht conferenties (vangnetwerk). 

naar analogie van het LIMOR netwerk in Noord Nederland (Best Practice). Het doel hiervan is om het netwerk 
van de sociaal kwetsbare persoon optimaal te benutten; 

3. Afspraken maken tussen zorg- en hulpverleners over maatwerk rondom ISD/ SoZa cliënten; 
4. Een samenwerkingsvorm creëren tussen woningcorporaties en het MASS met als doel om elkaar eerder te 

informeren (op een manier die voor alle partijen goed werkbaar is), eerder te interveniëren en huisuitzettingen te 
voorkomen; 

5. In de tweede helft van 2014 loopt de pilot van het sîraatteam voor daklozen m Bergen op Zoom. De evaluatie van 
deze pilot is eind 2014 gereed. Aan de hand daarvan worden afspraken gemaakt metde partners over of het team 
wordt voortgezet en zo \a in welke vorm en onder welke voorwaarden. 

6. Waar mogelijk wordt in het OM in gesprek gegaan over hun mogelijkheden in cases waar rechtersonvoldoende 
doorpakken; 

7 In de aanstaande jaren worden veel ontwikkelingen verwacht in het Sociale Domein. Juist ín het nieuwe stelsel Ü 
het essentieel dat er een bodemvoorziening ũiiįft bestaan. In het kader van de nieuwe ontwikkeling wordt er 
onderzocht of de MASS-structuur m de huidige vorm de best passende structuur is om het vangnet voor 
kwetsbare mensen in de centrumregio 3ergen op Zoom vorm te geven. 

8 De samenwerking tussen het MASS en het Zorgen Veiligheidshuis wordt verbeterd: dubbel werk wordt 
voorkomen 

9. De bestaande winterregeling dak- en thuislozen wordt uitgebreid met een onderdeel voor (extreme) hitte. Hierbij 
wordt de aansluiting gezocht met het Nationaal Hitte Plan. 

Sociale Zaken/ ISD (Regionaal Kompas blz. 33) 

1. Hulp- en zorgverleners worden op de hoogte gebracht van de morgelijkheden en beperkingen van 
hei pen van kwetsbare mensen door de klantmanagers van de ISD/ van SoZa en vice versa. De 
partnerorganisaties van het Regionaal Kompas hebben hierin een belangrijke rol; 

2. Aanwezige best-practices van het helpen van kwetsbare mensen in de diverse gemeenten worden in 
kaart gebracht en gedeeld. Waar mogelijk wordt hierin in de Regio Bergen op Zoom één lijn getrokken; 

3. Er komt een project om fraude met uitkeringen en postadressen tegen te gaan. In dit project wordt 
nauw samengewerkt tussen Sociale Recherche. BRP (Basis Registratie Personen voorheen GBAj 
controleur Handhaving. Publieksdiensten en de Maatschappelijke Opvang 

4. Communicatie en wederzijds begrip tussen SoZa/ISD enerzijds en de andere partners anderzijds 
worden zoveel mogelijk bevorderd. 
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Bijlage 2: cijferoverzichten (digitaal) 

1. Overzicht Maatschappelijke Opvang per gemeente 
2. Overzicht Novadic Kentron per gemeente 
3. Overzicht meldpunt Zorg- en overlast 
4. Overzicht nazorg na detentie per gemeente 
5. Overzicht overlast daklozen per gemeente 
6. Overzicht overlast verwarde personen per gemeente 
7. Cijfers Maatschappelijk Steunsysteem 

Deze bovenstaande gegevens zijn op te vragen via de volgende personen: 

Bergen op Zoom: Jan-Willem Labruyere 
Halderberge: Anja Bouwens 
Roosendaal: Annemieke van Meer 
Rucphen: Elly Aerts 
Steenbergen: Elma van Dongen 
Woensdrecht: Nadia Blyenberg/ Anita Haarselhorst. 
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Gemeente tav. Adres Postcode Plaats 

G e m e e n t e Ha lderberge Col lege en g e m e e n t e r a a d Postbus 5 4730 AA Oudenbosch 

G e m e e n t e Roosendaal Col lege en gemeen te raad Postbus 5000 4700 KA Roosendaal 

G e m e e n t e Rucphen Col lege en gemeen te raad Postbus 9 4715 ZG Rucphen 

G e m e e n t e S teenbergen Col lege en gemeen te raad Postbus 6 4650 AA Steenbergen 

G e m e e n t e W o e n s d r e c h t Col lege en gemeen te raad Postbus 24 4630 AA Hoogerhe ide 


