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Betreft; Erkenning Stichting Het Getij als WMO zorgvoorziening. 

 

 

 

 

Geacht College/leden van de Raad, 

 

 

 

Stichting Het Getij ( www.inloophuishetgetij.nl ) bestaat 10 jaar en exploiteert een inloophuis in 

Bergen op Zoom en een inloophuis in Ossendrecht. Deze inloophuizen ontvangen jaarlijks een 

stijgend aantal bezoekers. Afgelopen jaar hadden we ruim 1700 inloopbezoeken uit uw gemeenten 

Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. Waar het gaat om de exploitatie van deze 

inloophuizen zijn wij als vrijwilligersorganisatie 100 % afhankelijk van donaties, opbrengsten van 

activiteiten en bijdragen van (landelijke) fondsen etc.  

 

In de nieuwe beleidsstukken 2016-2018 staat vermeld dat wij onze activiteiten in de regio willen 

uitbreiden en voornemens zijn om, waar haalbaar en realistisch, in meerdere gemeenten ( w.o. ook 

Steenbergen ) een inloophuis of een daarvan afgeleide dependance op te starten. 

 

In de gedecentraliseerde taken die de gemeente, per 1 januari 2015, heeft gekregen passen naar 

onze mening, naast professionele organisaties,  ook vrijwilligersorganisaties als het inloophuis om 

e.e.a. in te vullen. Dit is enerzijds omdat in de regelingen vrijwilligers en mantelzorgers op zichzelf 

als belangrijk worden aangemerkt maar anderzijds is het ook omdat op die manier de opgedragen 

bezuinigingen die gepaard gaan met de decentralisaties mede kunnen worden gerealiseerd. 

 

Als bijlage bij deze brief treft u een visie op het functioneren van inloophuizen binnen de WMO 

zorgketen in gedecentraliseerde vorm. Dit document is, in samenspraak met zijn leden, door onze 

brancheorganisatie IPSO, waar wij bij zijn aangesloten, opgesteld. 

  

http://www.inloophuishetgetij.nl/


 

 

Deze visie is in eerste aanzet geschreven voor ons eigen gebruik met als doel positionering van het 

inloophuis in relatie tot de opdracht van de gemeente als verantwoordelijke instantie voor de WMO 

zorg. Tevens geeft het naar onze mening ook goed weer wat wij doen en hoe wij onze bijdrage 

zien. Uitgangspunt is het feit dat met een relatief beperkte (financiële) bijdrage de gemeente met 

de aanwezigheid van een inloophuis binnen de gemeentegrens een groot resultaat kan realiseren. 

 

Waar 2015 een overgangsjaar was en u als gemeentebestuur, naar verwachting, later dit jaar weer 

contracten/overeenkomsten zult sluiten voor de inkoop van zorg voor na 2017 e.v. hopen wij dat 

dit schrijven en deze visie voor u aanleiding is om met ons nader te willen spreken over onze rol. 

Wij kunnen dan beter ingaan op onze (financiële) cijfers, kwaliteitsborging en andere 

mogelijkheden. Wellicht kan dit een reden zijn het inloophuis  op te nemen in de WMO 

zorgvoorzieningen binnen onze gemeente. 

 

 

Wij hopen op een spoedige positieve reactie van u. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Het Bestuur van Stichting Het Getij. 

 

 

Namens deze, 

 

 

 

Mevr. Simone Dirven-van Aalst 

Bestuursvoorzitter. 
 

 


