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Beste leden van het college en de gemeenteraad, 

Vanuit onze rol als centrumgemeente zijn wij als gemeente Bergen op Zoom verantwoordelijk voor Maatschappelijke 
Opvang, Verslavingszorg, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Beschermd Wonen. 

In het najaar van 2014 is het Regionaal Kompas 2015-2020 door de gemeenteraden van de gemeenten Bergen op 
Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. In dit Regionaal Kompas 2015-2020 zíjn de 
knelpunten, uitgangspunten en doelstellingen voor kwetsbare mensen vastgelegd 

De (zorg)wereld om ons heen is volop in beweging Nieuwe ontwikkelingen volgen eikaar snel op. Deze kunnen grote 
gevolgen hebben voor de uitvoering van het Regionaal Kompas Daarom is afgesproken dat er elk jaar een jaarplan 
opgesteld wordt, waann elk jaar het volgende terugkomt: 

» Een terugblik op het vorige jaar 
» Een vooruitblik op het voorliggende jaar 
« Ontwikkelingen in cijfers. 

Bij deze bieden we u het Jaarplan Regionaal Kompas 2017 ter kennisname aan 

Het jaarplan Regionaal Kompas 2017 is tot stand gekomen in samenwerking met alle betrokken (zorg)partijen en de 
gemeenten. Via de (cliëntenraad van de Maatschappelijke Opvang, het OGGZ-team en de betrokken zorgpartijen is 
geprobeerd om de kwetsbare mensen zelf zo goed mogelijk te betrekken bij de totstandkoming van dit plan. 

Met vriendelijke groet, 
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Jaarplan Regionaal Kompas 2017 

Inleiding 
Eind 2014 is het Regionaal Kompas 2015-2020 door de gemeenteraden vastgesteld Het document is tot stand 
gekomen in samenspraak met de betrokken gemeenten en partners (zorg, woningcorporaties en politie). In dit 
Regionaal kompas is afgesproken dat er elk jaar een jaarplan opgeleverd wordt waarin wordt teruggekeken naar 
het voorgaande jaar en waarin de doelstellingen worden aangepast als de actualiteit daar om vraagt. 

Resultaten 2016 
Medische zorg dak- en thuislozen 
Voor de medische zorg voor dak en thuislozen is geïnvesteerd in extra inzet van GGD-verpleegkundigen, het 
betrekken van huisartsen en een spreekkamer bij de Maatschappelijke Opvang. Ook is er een symposium voor 
lokale en regionale professionals georganiseerd met dit thema. Hoewel verbetering altijd noodzakelijk blijft, is de 
toegankelijkheid van de medische zorg voor deze groep mensen sterk verbeterd. 

Openstelling opvang 
De wínterregeling waarbij daklozen bij extreme weersomstandigheden altijd terecht kunnen bi] de 
Maatschappelijke Opvang is uitgebreid en wordt nu ook ingezet bij ander extreem weer, zoals hitte Daarnaast is 
de openstelling van de Opvang verruimd, zodat daklozen hier vaker overdag terecht kunnen. 

Opzet OGGZ-team 
Het Maatschappelijk Steunsysteem en het straatteam zijn omgevormd tot het OGGZ-team dat in alle zes 
gemeenten actief is. Er worden meer uren ingezet, er vallen minder mensen tussen wal en schip (tussen 
Veiligheidshuis en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) en er wordt meer outreachend gewerkt. In de 
evaluatie zijn een aantal knelpunten benoemd. Er wordt gewerkt aan oplossingen hiervoor. (Zie tussenevaluatie 
van het OGGZ-team in de bijlage). 

Opvang en begeleiding zwerfjongeren 
De opvang en begeleiding van zwerfjongeren is in 2016 uitgevoerd door WijZijn Traverse Groep. Door WijZijn 
Traverse Groep is de problematiek van de zwerfjongeren in beeld gebracht. Hierdoor is er een fors groter aantal 
jongeren in beeld gekomen (61 in 2016 versus ongeveer 10 in 2015). De aantallen zijn volop in beweging en dus 
geen statisch gegeven 

Sober Wonen 
De pilot Sober Wonen is ontwikkeld en gestart in 2016. Dak- en thuislozen met relatief lichte problemen worden 
met zijn drieën gehuisvest in één woning. Zij krijgen gedurende een half jaar een woontraining. In dat half jaar 
wordt toegewerkt naar reguliere huisvesting Er is subsidie verleend voor 12 trajecten (4 woningen voor 3 
personen). Deze trajecten lopen door tot in 2017 Na een positieve evaluatie wordt dit instrument voortgezet en 
wellicht zelfs uitgebreid 

Housing First 
Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor Housing First in onze regio. Deze mogelijkheden zijn er. Er 
is budget gereserveerd voor de start van Housing First. Dít instrument wordt nu volop ontwikkeld door Mozaï k en 
Wij Zijn Traverse Groep in samenspraak met de corporaties, sociale zaken en de gemeenten. Het doel is om 
begin 2017 te kunnen starten met de eerste trajecten 

Onderzoek naar populatie dak- en thuislozen 
Er is onderzoek gedaan door bureau HHM naar de omvang van de groep dak- en thuislozen in samenspraak met 
de lokale/ regionale betrokken partijen. De woonbehoefte en problematiek van deze mensen is in dit onderzoek 
meegenomen. Er zijn afspraken gemaakt over het actueel houden van het nu bekende overzicht. 
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Achterstallig onderhoud opvang 
Met WijZijnTraverse Groep zijn afspraken gemaakt over achterstallig onderhoud in de Maatschappelijke Opvang, 
Hierdoor is de kwaliteit van de opvang sterk verbeterd. 

Eenduidige werkwijze bij kortdurende detentie 
Er is een gezamenlijk voorstel van de gemeenten (via ZVH) ontwikkeld voor een eenduidige werkwijze bij de \SD! 
het werkplein bij kortdurende detentie inzake: doorbetalen vaste lasten, wachttijd en leefgeld. Naar verwachting 
wordt dit voorstel nog in 2016 voorgelegd aan alle colleges. De werkwijze voorkomt dakloosheid na detentie. 

Spreekuren Stadlander bij Maatschappelijke Opvang en GGZ WNB 
In 2016 is Stadlander gestart met spreekuren bij de Maatschappelijke Opvang en bij GGZ WNB. Op deze manier 
is Stadlander heel laagdrempelig bereikbaar voor kwetsbare mensen. In de afgelopen maanden heeft dit al 
diverse keren tot daadwerkelijke huisvesting geleid. 

Regionale voorrangsregeling Regionaal Kompas van de Woningcorporaties 
De voorrangsregeling is in de voorgaande jaren ontwikkeld. Via deze regeling worden kwetsbare mensen uit 
zorginstellingen gehuisvest. De regeling is verder geborgd en uitgebreid met een aantal partijen, zoals WijZijn 
Traversegroep (Maatschappelijke Opvang), Zep XL, Titurel en Praktijk Memo. 

Samenwerking GGD en Stadlander bij vroegsignalering. 
Een hele groep onderhoudsmonteurs van Stadlander heeft bij de GGD een cursus over vroegsignalering 
gevolgd. Dit draagt bij aan het nog eerder signaleren van problematiek achter de voordeur. 

Ontwikkelingen/ knelpunten 2016 
Forse toename zwerfjongeren (aantal en aard problematiek) 
Het aantal zwerfjongeren dat in beeld is gekomen is beduidend groter dan verwacht. Belangrijke oorzaak voor de 
toename is de overgang van 18- naar 18+. Belangrijke oorzaak dat de jongeren nu steeds meer in beeld komen, 
is dat door de medewerkers van WijZijnTraverse Groep heel actief om signalen in de lokale gemeenten wordt 
gevraagd, onder andere bij jongerenwerkers. Nu de groep beter in beeld is, wordt ook duidelijk dat de 
problematiek van de jongeren die in beeld zijn ook zwaarder is dan verwacht. Hier is een gezamenlijke en stevige 
aanpak voor nodig. De (voorbeelden van) de problematiek zijn verwerkt in het Regionaal Kompas zelf. Het beeld 
uit de praktijk is dat er veel sprake is van schulden, verslaving en een (lange) historie in de jeugdzorg. 

Forse toename aantal aanmeldingen bij de Maatschappelijke Opvang 
Naast de toename van het aantal zwerfjongeren wordt ook een stevige toename van het aantal volwassenen dat 
gebruik wil maken van de maatschappelijke opvang geconstateerd. Het aantal aanmeldingen in 2016 overstijgt 
het aantal aanmeldingen van de voorgaande jaren. Hierdoor wordt de urgentie van een breed gedragen plan 
voor het huisvesten van daklozen en zwerfjongeren alleen maar versterkt. 

Aansluiting ISD/ Werkplein op Vangnet 
Hoewel er stappen zijn gemaakt en de samenwerking beter verloopt dan in het verleden, is de samenwerking 
tussen ISD/Werkplein en het vangnet nog niet optimaal. Ook de samenwerking tussen de ISD en het Werkplein 
onderling verloopt nog lang niet altijd soepel. Dit blijkt wanneer daklozen een woning vinden in bijvoorbeeld 
Roosendaal. Als er dan een nieuwe uitkering aangevraagd wordt, is er geen sprake van een (warme) overdracht 
van het dossier). Hier zit een belangrijke bottleneck voor het efficiënt en effectief werken vanuit de 
Maatschappelijke Opvang. 

Sluiting camping Vredenburg 
Per 1 januari 2017 sluit camping Vredenburg in Bergen op Zoom. Op deze camping verblijven een heel aantal 
mensen die het in de maatschappij niet makkelijk meer redden. Het is onduidelijk wat de effecten zullen zijn van 
het definitief sluiten van deze camping. Het ligt voor de hand dat het aantal daklozen hierdoor eerder toe zal 
nemen dan af zal nemen. 

Aankondiging afschaffen centrumgemeenteconstructie per 1 januari 2020 
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De centaimgemeenteconstaictie wordt afgeschaft. Uiterlijk 1 januari 2018 moet er een door de gemeenteraden 
goedgekeurd plan liggen hoe de samenwerking er vanaf 1 januari 2020 uit komt te zien. Per 1 januari 2019 zal 
inzichtelijk zijn hoe het nieuwe objectieve verdeelmodel voor de financiën eruit komt te zien. Het uitgangspunt 
van deze hele operatie is dat alles zo lokaal mogelijk georganiseerd wordt. Voor de zaken waarvan het niet 
wenselijk is om ze lokaal te organiseren, wordt in 2017 in gezamenlijkheid onderzocht wat het juiste schaalniveau 
is om hierop samen te werken en hoe deze samenwerking eruit zou moeten zien. 

Aanpak problematiek verwarde personen 
Door de 18 gemeenten in West Brabant wordt samengewerkt aan de aanpak van de problematiek van mensen 
met verward gedrag In 2016 is de aanpak steeds verder van de grond gekomen. De aanpak focust zich op de 
volgende onderdelen: opvang en vervoer, time-out voorziening, vroegsignalenng en preventie, rol van de 
Veiligheidshuizen en persoonlijke plannen van aanpak. Inmiddels is duidelijker wat de opgave is waar de 
gemeenten voor staan. Ook is er meer zicht op de opstelling van het Rijk (subsidiemogelijkheden) 
Ook voor dit onderwerp geldt dat de aanpak zoveel mogelijk lokaal wordt ingebed/ geborgd en dat daar waar 
nodig zaken in groter verband aan worden gepakt (bijv. opvang en vervoer). 

Medische zorg dak- en thuislozen 
De afspraken voor de huidige capaciteit voor de GGD-verpleegkundigen lopen tot en met het jaar 2017. Voor 
2018 en verder liggen er nog geen afspraken. De inzet van de verpleegkundigen is een belangrijk onderdeel van 
de medische zorg die nu geboden wordt. De onzekerheid over de voortzetting hiervan na 2017 is een risico. 

Aanscherpen doelstell ingen 2017 (en verder) 
Huisvestingsplan 
Doordat er extra begeleidingsmiddelen Maatschappelijke Opvang beschikbaar zijn gekomen, is het nu mogelijk 
om concretere doelen te stellen dan in het Regionaal Kompas voor het huisvesten van daklozen Daarom wordt 
er op dit moment gewerkt aan een huisvestingsplan door corporaties en gemeenten. Dit huisvestingsplan moet 
uiterlijk het eerste kwartaal van 2017 klaar zijn en concrete doelstellingen (aantallen) bevatten inzake het 
huisvesten van daklozen in de periode 2017 tot en met 2019. Overigens moet er in dit plan ook aandacht zijn 
voor preventieve maatregelen en de raakvlakken met de juiste zorg/ begeleiding. 

Het plan wordt ambtelijk opgesteld en bestuurlijk afgestemd. Zo snel het gedragen plan er ligt, zal gestart worden 
met de uirvoenng. 

Ondersteuningsprogramma Zwerfjongeren 
De ambitie is om in 2017 te komen tot een ondersteuningsprogramma voor zwerfjongeren. In de praktijk van 
afgelopen jaren is gebleken dat juist voor deze groep extra kwetsbare jongeren extra ondersteuning nodig is. 
Daarnaast is er veel meer zicht gekomen op de omvang van deze groep en de aard van de problematiek. Het 
ondersteuningsprogramma richt zich in ieder geval op de volgende speerpunten die allemaal nauw met elkaar 
samenhangen: 

« Het bieden van perspectief aan zwerfjongeren! 
« Overgang 18-naar 18+ 
» Ketensamenwerking inclusief zoveel mogelijk lokale borging 
« Beschikbaarheid van passende huisvesting, ondersteuning en voldoende inkomen. 
» Beschikbaarheid van voldoende opvang (onderzoek naar hoe dit er exact uit moet komen te zien) 
« Doorstroom na opvang 

Lokale inbedding/ borging van het vangnet 
De centrumgemeenteconstructie vervalt per 1 januari 2020 (zie toelichting bij de paragraaf over de 
ontwikkelingen). Alle gemeenten krijgen per 1 januari 2020 de budgetten voor het vangnet. Het doel is dan ook 
om zoveel mogelijk op lokaal niveau te organiseren. In 2017 moet er voor de maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen een regionaal plan liggen dat is vastgesteld door de gemeenteraden. 
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Z ļfers 
Onderwerp 2014 2015 2016 (t/m 

sept) 
Aanmeldingen Maatschappelijke Opvang 355 438' 313 
Cliënten in behandeling bij Novadic Kentron 1039 949 822

2 

Meldingen Meldpunt Zorg- en overlast 253 375 193
3 

Nazorg na detentie Niet 
beschikbaar 

1087 813 

Overlast dak- en thuislozen
4 

233 204 251 
Meldingen verwarde personen (E33 meldingen)

5 
510 356 291 

Huisuitzettingen 135 92 67 
Aanvragen * toekenningen voorrangsregeling 49/396 37/32 28/28 

Aanmeldingen OGGZ-team Nvt Nvt 123
7 

Aantal cliënten in Beschermd Wonen (peildatum november) nvt h

214 ľ

267 

1 Per 1 oktober 2015 wordt de MO uitgevoerd door Wij Zijn Traverse. Dit aantal is samengesteld uit info van de eerste 3 kwartalen Novadic 
Kentron en het laatste kwartaal Wij Zijn Traversegroep. 
2 Dit betreffen de cijfers over heel 2016. 
3 Dit getal betreft een benadering op basis van de aantallen van kwartaal 3 en 4 van het jaar 2016 Door een nieuw registratiesysteem zijn 
de cijfers over kwartaal 1 en 2 van 2016 niet meer te achterhalen 
4 Dit betreft registraties m het politiesysteem Dit kan een melding zijn van een buurtbewoner, maar ook het resultaat controle door de 
politie. 
s Dit betreft registraties in het politiesysteem Let op. het betreft hier een restcategorie. De meldingen in deze categorie zijn zeer divers. 
6 (inclusief sept-dec2013) 
' Dit betreffen de aantallen van de eerste twee kwartalen 2016 
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