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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 vastgesteld door de gemeenteraden van de gemeenten
Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. In dit Regionaal Kompas 20152020 zijn de knelpunten, uitgangspunten en doelstellingen voor kwetsbare mensen vastgelegd.
De (zorg)wereld om ons heen is volop in beweging. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar 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, waarin elk jaar het volgende terugkomt:
»

Een terugblik op het vorige jaar

«

Een vooruitblik op het voorliggende jaar

*

Ontwikkelingen in cijfers

Hierbij bieden we u het Jaarplan Regionaal Kompas 2018 ter kennisname aan. Het jaarplan Regionaal Kompas 2018 is
tot stand gekomen in samenwerking met alle betrokken (zorg)partijen en de gemeenten.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

s^cretanà,

Dhr/Th. JJA Wingens MPA

Jacob Obrechtlaan 4
Postbus 35
4611 AR Bergen op Zoom
4600 AA Bergen op Zoom
Contact: www.bergenopzoom.nllwww.bergenopzoom.nl

'burgemeester,-

Dhr.y6r. F.A. Petter

T 140164
F (0164)24 5356
KvK 20169091
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Jaarplan Regionaal Kompas 2018
1. Inleiding
Eind 2014 is het Regionaal Kompas 2015-2020 door de gemeenteraden vastgesteld. In deze nota zijn de knelpunten,
uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd voor Maatschappelijke Opvang1, Verslavingszorg, Openbare
Geestelijke Gezondheidszorg en Beschermd Wonen. 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. Dit jaarplan wordt vastgesteld door het college van
centrumgemeente Bergen op Zoom en zal ter kennisname aan de gemeenteraden en betrokken partners worden
gestuurd.

2. Resultaten en ingezette acties 2017
Housing First
Het project Housing First had een langere aanlooptijd nodig dan vooraf werd verwacht. In het derde kwartaal is het
gelukt om sluitende afspraken te maken met alle betrokken partijen. Vanaf dat moment kwamen de eerste woningen
vlot beschikbaar. Het totale project bestaat uit tien trajecten. Eind november wonen er vijf mensen via Housing First.
De start van de overige 5 trajecten wordt op korte termijn verwacht.
Sober Wonen
Ook voor het jaar 2017 was er weer subsidie beschikbaar voor Sober Wonen. Deze subsidie loopt tot en met maart
2018. In totaal zijn er zestien mensen ingestroomd in Sober Wonen. Acht van hen verblijven er nog steeds, acht
anderen zijn uitgestroomd, vooral naar zelfstandige huisvesting. Dit betekent dat er dus zestien mensen van straat
gehaald/ gehouden zijn. In het vierde kwartaal van 2017 kwam er een evaluatie beschikbaar. Met de uitkomsten
daarvan gaan we in 2018 aan de slag (zie hoofdstuk doelstellingen 2018).
Spreekuur Stadlander bij Maatschappelijke Opvang
Stadlander houdt sinds 2016 spreekuur bij de Maatschappelijke Opvang (locatie: Zuid-Oostsingel in Bergen op
Zoom). Dak- en thuislozen worden daar geholpen met het zoeken naar een woning. Sinds de start van het spreekuur
zijn er 21 mensen via de reguliere weg gehuisvest. Dit is positief omdat dit erg helpt bij de uitstroom uit de opvang.
Regionale voorrangsregeling West-Brabant
De samenwerkende woningcorporaties in onze regio hebben samen een voorrangsregeling afgesproken om te
voorkomen dat mensen die uitstromen uit intramurale voorzieningen dakloos worden omdat zij nog geen passende
woonruimte hebben. Ook in 2017 is hiermee in veel gevallen dakloosheid voorkomen. De voorrangsregeling is in de
eerste tien maanden van 2017 33 keer aangevraagd. Dit heeft tot 27 geslaagde huisvestingen geleid.
Medische spreekruimte bij de Maatschappelijke Opvang
Eind 2016 is een subsidie verleend om de medische spreekruimte In de Maatschappelijke Opvang (locatie: ZuidOostsingel in Bergen op Zoom) te realiseren. Deze is in 2017 geopend. Hierdoor hebben de GGD-verpleegkundigen
en de betrokken huisartsen een goed uitgeruste plaats om hun werk te doen. Bovendien is de drempel voor de dak
en thuislozen lager om medische hulp te zoeken. Het uitgangspunt is dat mensen zoveel mogelijk worden toe-/
teruggeleid naar een/hun eigen huisarts.

11n de regio Bergen op Zoom bestaat de maatschappelijke opvang uit de nachtopvang (18-24 plekken) aan de Zuid-Oostsingel in
Bergen op Zoom en de crisisopvang (10-14 plekken) aan de Brugstraat in Roosendaal.
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Functioneren OGGZ-team (in het Zorg* en Veiligheidshuis)
In 2016 is het OGGZ-team vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis gaan werken. Dit is in 2017 voortgezet. Binnen het
ZVH waren er ook in 2017 weer werkplekken beschikbaar voor het OGGZ-team. De samenwerking tussen het Zorg
en Veiligheidshuis en het OGGZ-team is een win-win situatie. In 2016 werd al duidelijk dat hiermee belangrijke
doelstellingen uit het Regionaal Kompas behaald zijn: dubbel werk wordt voorkomen, minder mensen vallen tussen
wal en schip en het bereik van het OGGZ-team is fors groter dan het voormalige Maatschappelijke Steunsysteem. In
2017 is dit alleen maar verder uitgebouwd. Er worden fors meer cases aangeleverd vanuit het ZVH aan het OGGZteam. Daarnaast wordt het OGGZ-team vaak actief betrokken bij de aanpak van Complexe Veiligheids Casuïstiek in
het ZVH. De samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis zorgt er ook voor dat het OGGZ-team zich meer
bezighoudt met zwaardere cases (vergeleken met de MASS-situatie in 2015).
Start Mozaik in het OGGZ-team
Per 1 januari 2017 is Mozaik gestart in het OGGZ-team. De samenwerking verloopt naar tevredenheid van alle
partijen. Mozaik gaat per 1 januari 2018 ook maatwerkbegeleiding vanuit de Wmo leveren, waardoor de aansluiting
tussen OGGZ en passende zorgI ondersteuning nog beter wordt. Daarom heeft het college van de centrumgemeente
besloten om de samenwerking met Mozaik voor het OGGZ-team voor 2018 op dezelfde wijze voort te zetten.
Winterregeling 2016-2017
Ook in de winter van 2016/2017 is de winterregeling ingezet. Dit houdt in dat het uitgangspunt is dat niemand op
straat hoeft te slapen als het vriest. Nieuw was in dit seizoen dat er een extra locatie gehuurd is tegenover de
Maatschappelijke Opvang. Dit was nodig omdat tijdens de winter regelmatig meer dan 30 mensen zich meldden bij
de Opvang. Een dergelijk aantal kan niet in de Opvang zelf slapen. In de extra locatie heeft tijdens de winterregeling
steeds een groepje mensen geslapen waarbij er altijd een wakkere nachtdienst aanwezig was (ivm de
brandveiligheidseisen).
In totaal zijn er 50 mensen die één of meerdere keren gebruik hebben gemaakt van de winterregeling. De
samenstelling wisselde dagelijks. Per nacht hebben zich niet meer dan 35 mensen in gemeld.
Project Zwerfjongeren
In het tweede kwartaal van 2017 is er een tijdelijke projectleider zwerfjongeren ingehuurd. Deze projectleider heeft
alle knelpunten geïnventariseerd die er liggen bij de aanpak zwerfjongeren. De belangrijkste knelpunten zitten op de
onderdelen (bijzondere) bijstand, postadres, huisvesting, aansluiting 18- naar 18+ en dan met name in de combinatie
van die onderdelen. Overigens overlappen de meeste van deze knelpunten sterk met de knelpunten die er liggen bij
de aanpak van de reguliere dak- en thuislozen.
De projectleider heefteen rapportage opgeleverd van de knelpunten. In dat stuk staan ook concrete aanbevelingen
om de knelpunten aan te pakken. Hier is in 2017, voor zover dit nog niet gebeurde, mee gestart. Deze aanpak loopt
door in 2018 en wordt zelfs één van de belangrijkste speerpunten.
OGGZ-Bed
Vanuit het OGGZ-team kwam in 2017 de vraag om een time-out bed, voor een specifiek gedeelte van de OGGZdoelgroep. Het betreft de groep dak- en thuislozen die bij het OGGZ-team in beeld is, maar die nergens naar toe kan
(bijvoorbeeld door schorsing in de Maatschappelijke Opvang). Dit time-out bed is gevonden bij de dubbeldiagnoseafdeling van GGZ WNB. Bij wijze van een pilot wordt er nu af en toe iemand daar geplaatst voor een time
out. Voorwaarde is dat deze persoon bekend is bij het OGGZ-team. De pilot is dus echt specifiek bedoeld voor de
OGGZ-doelgroep.
Beschermd Wonen met gebruik
In 2017 hebben gemeente Bergen op Zoom en GGZ WNB de voorbereidingen getroffen voor een beschermde
woonvorm op kleine schaal (6 à 7 plekken) waarbij er gebruik van middelen toegestaan is op de kamer. Dit project
voorziet in passende zorg voor chronisch verslaafde daklozen die niet via Housing First gehuisvest kunnen worden,
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dan wel die uitvallen bij Housing First (als gevolg van middelengebruik), Deze woonvorm is eind 2017 gestart met de
eerste cliënten. Met dit project wordt invulling gegeven aan een belangrijke doelstelling in het Regionaal Kompas
Uitbreiding aantal plaatsen in de opvang in de tweede helft 2017
In de zomer van 2017 werden we geconfronteerd met steeds meer daklozen die in de buitenlucht gingen
overnachten. Uiteindelijk leidde dit zelfs tot een kleine camping midden in het Stadspark ín Bergen op Zoom. Om uit
te sluiten dat dit veroorzaakt werd door een tekort aan plaatsen in de Opvang, is het aantal plaatsen tijdelijk
uitgebreid. Per maand werd bezien of dit voortgezet moest worden. Naar verwachting is december 2017 de laatste
maand dat dit plaatsvond, omdat dan naar verwachting de laatste plekken Housing First gevuld worden en omdat de
hierboven genoemde beschermde woonvorm dan beschikbaar is. De verwachting is dat dan de meest notoire
buitenslapers onderdak zijn. Het beeld is dat het buitenslapen vooral in Bergen op Zoom plaatsvindt, met incidenteel
een geval in Roosendaal.
Plaatsen/ woningen voor ex- gedetineerden
In het overleg met het Zorg- en Veiligheidshuis en Zep-XL is gekeken of we tot drie plaatsen konden komen waar
dak- en thuislozen naar toe zouden kunnen als zij uit detentie komen. Het doel daarbij is om de cirkel van
dakloosheid-detentie-dakloosheid-detentie-etc. te doorbreken. In de praktijk bleek het echter niet haalbaar te zijn om
deze plaatsen bij Zep-XL te realiseren.
Planvorming voor 2020
Er is samen met alle betrokken gemeenten hard gewerkt om op tijd een plan van aanpak op te leveren over hoe we
om willen gaan met het afschaffen van de centrumgemeenteconstructie. Ook alle betrokken organisaties hebben hier
nog input op kunnen leveren. Het stuk is vastgesteld in de zes colleges en is in december 2017 besproken in de
gemeenteraden van de zes gemeenten.
Fort Oranje
In juni 2017 werd het beheer van camping Fort Oranje plotseling overgenomen door de gemeente Zundert. Het doel
is om de camping binnen een jaar leeg te maken. In het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio hebben alle
burgemeesters commitment gegeven om die mensen ‘terug te nemen’ die uit hun gemeente kwamen. Dit leidde ertoe
dat in de tweede helft van 2017 er 15 mensen extra gehuisvest zijn, bovenop de inspanningen voor het Regionaal
Kompas. Door de goede samenwerking tussen gemeenten en corporaties is dit vlot verlopen.
Inzet om extra begeleidingsmiddelen Maatschappelijke Opvang te krijgen
Via de VNG hebben we ons hard gemaakt om extra begeleidingsmiddelen MO los te krijgen. Dit zijn de middelen
waar we nu bijv. Housing First en Sober Wonen uit betalen. Deze zouden we nog te goed hebben omdat de huidige
verdeling aangekondigd was als een tussenstap. Het was de bedoeling dat we per 2018 door zouden groeien naar
een definitieve verdeling voor deze middelen. Hier is zowel ambtelijk als bestuurlijk op ingezet om dit alsnog voor
elkaar te krijgen. De meeste centrumgemeenten willen dit echter niet. Zij willen wachten op de nieuwe verdeling die
hoort bij het afschaffen van de centrumgemeenteconstructie. Het argument is dat dan alles in een keer aangepakt
wordt en dat tussentijds nog herverdelen zorgt voor onduidelijkheid. Het is dus helaas niet gelukt om deze extra
middelen succesvol te claimen. Daar tegenover staat dat de middelen die we nu in deze tussenstap krijgen (die dus
nu definitief geworden is) een forse verbetering zijn ten opzichte van de oorspronkelijke situatie.
Verslavingsbeleid
Het is in 2017 niet gelukt om een breed verslavingsbeleid op te zetten. Dit betekent dat de afspraken die er bij de
subsidie voor 2017 gemaakt zijn met Novadic Kentron, in 2017 als 'beleid' hebben gefunctioneerd. In de loop van
2016 en 2017 ontstonden er diverse knelpunten in de toeleiding naar de verslavingszorg die door de zorgverzekeraar
wordt gefinancierd. In het derde kwartaal zijn hierover goede afspraken gemaakt tussen het OGGZ-team en Novadic
Kentron, waardoor dit nu beter verloopt.
Samenwerking met de zorgverzekeraars (CZ en VGZ)
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De samenwerking met de zorgverzekeraars komt steeds verder van de grond. In de praktijk weten de gemeente en
de zorgverzekeraars elkaar steeds beter te vinden. Dit is ook noodzakelijk omdat de Wmo en de
Zorgverzekeringswet, elkaar voortdurend raken. Een vertegenwoordiging van de gemeenten en de zorgverzekeraars
treffen elkaar regelmatig bij het GGZ platform en het netwerk ‘GGZ in de wijken’. Ook participeren de
zorgverzekeraars en de gemeenten Bergen op Zoom en Breda, met nog een aantal andere partijen in de Taskforce
aanpak wachttijden in de GGZ. Hierin zou Breda eerst als enige gemeente aansluiten. Omdat er vanuit de rol van
centrumgemeenten al meer wordt samengewerkt tussen Breda en Bergen op Zoom en de zorgverzekeraars, werden
we als Bergen op Zoom uitgenodigd voor deze Taskforce.
Samenwerking met regio Breda
Met de regio Breda wordt nauw samengewerkt. Best practices worden uitgewisseld en daar waar mogelijk wordt
gezamenlijk opgetrokken, bijvoorbeeld richting de VNG. De Regionaal Kompas-regio is opgedeeld in twee Wmoregio’s: de Brabantse Wal en de D6 gemeenten. Drie van de D6 gemeenten (Halderberge, Roosendaal, Rucphen)
vallen onder de centrumregio Bergen op Zoom en de drie andere D6 gemeenten (Zundert, Etten-Leur en Moerdijk)
vallen onder de centrumregio Breda. Ook daarom is het van belang om goed samen te werken. Een van de
voorbeelden van deze samenwerking is dat de tarieven voor Beschermd Wonen in beide regio's zo goed mogelijk op
elkaar zijn aangepast.
Pilot Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR)
Als onderdeel van de aanpak verward gedrag is er een pilot gestart per 1 april 2017 voor een Spoedeisende
Psychiatrische onderzoeksruimte (SPOR). Deze staat op het terrein van GGZ WNB in Halsteren en is gekoppeld aan
de High Intensive Care afdeling daar. In het eerste half jaar zijn daar 60 mensen naar toegebracht. Voorheen zouden
deze 60 mensen naar een politiecel gebracht zijn. Hiervoor heeft GGZ WNB een subsidie van f50.000,- gekregen
van centrumgemeente Bergen op Zoom.
De SPOR is een verantwoordelijkheid van alle gemeenten en niet alleen van de centrumgemeente. De
centrumgemeente heeft besloten om de pilot voor maximaal één jaar te subsidiëren vanuit de Rijksmiddelen (1 april
2017 tot 1 april 2018). Het argument hiervoor is dat in het voorjaar van 2017 in zeer korte tijd de SPOR voorbereid
moest worden. De politie gaf aan per 1 april 2017 geen mensen met verward gedrag meer te vervoeren en niet langer
mensen op te vangen in de cel die er niet thuishoren. Er was toen geen tijd om met alle individuele gemeenten
afspraken te maken over de financiering van de SPOR.
De betrokkenen zijn tevreden over het functioneren van de SPOR. Daarnaast liggen er goede afspraken voor het
vervoer van mensen met verward gedrag. Politie, ambulancevoorziening en GGZ zijn tevreden over deze afspraken.
Tekort Beschermd Wonen
In de afgelopen járen is het aantal cliënten in Beschermd Wonen gestaag gegroeid. De bijdrage vanuit het Rijk voor
deze taak is echter niet (even hard) meegegroeid. In het najaar van 2017 werd duidelijk dat hierdoor voor 2018 en
2019 een fors tekort ontstaat (inschatting rond de vijf miljoen euro per jaar). Oorspronkelijk was de planning dat er per
2020 een nieuw verdeelmodel zou komen. Onze verwachting is dat onze regio daar gunstiger uit komt dan nu het
geval is in de historische verdeling. Er is besloten om het nieuwe verdeelmodel uit te stellen naar 2022. Dit betekent
dat er ook voor het jaar 2020 en 2021 een probleem is. In het najaar van 2017 is er een lobbytraįect gestart om de
een compensatieregeling te bewerkstelligen. Dit traject loopt door in 2018.
Daling aantal huisuitzettingen
Het terugdringen van het aantal huisuitzettingen is een belangrijke doelstelling uit het Regionaal Kompas. Uit de
cijfers van de woningcorporaties over de eerste drie kwartalen in 2017 blijkt dat het aantal huisuitzettingen is gedaald.
Als de cijfers van 2017 geëxtrapoleerd worden naar een heel jaar, dan is er sprake van een afname met ongeveer
3307o ten opzichte van het jaar 2016. Lokaal worden er verschillende maatregelen genomen om huisuitzettingen te
voorkomen en dit werpt zijn vruchten af.
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3. Belangrijke ontwikkelingen
Afschaffen centrumgemeenteconstructie
In december is er een plan voorgelegd aan de gemeenteraden van de zes gemeenten in onze regio over hoe we hier
om willen gaan met het afschaffen van de centrumgemeenteconstructie per 1-1-2020 en hoe we daar in 2018 en
2019 naartoe willen werken. Het betreft dus vooral een visiedocument dat nog verder geconcretiseerd moet worden
zo snel duidelijk is welke middelen elke gemeente in onze regio krijgt. Los van de verdeling wordt in het plan wel een
voorstel gedaan over op welk niveau welk onderwerp het beste opgepakt kan worden: Lokaal, met de zes gemeenten
of met de 18 gemeenten.
De essentie van het plan is dat de zes gemeenten ook na het einde van de centrumgemeenteconstructie zullen
blijven samenwerken. Hoewel de nadruk op het versterken van de lokale (preventieve) ondersteuningsstructuur komt
te liggen en de toegang zoveel mogelijk lokaal en integraal zal worden ingericht, zal de noodzaak voor regionale
voorzieningen (en dus voor regionale samenwerking) blijven bestaan. Het genoemde plan is als bijlage toegevoegd
aan dit jaarplan 2018.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de voorgenomen beëindiging van de centrumgemeenteconstructie per 1 januari
2020 is uitgesteld. Vooralsnog wordt uitgegaan van 1 januari 2022.
Kamperen in Stadspark en tijdelijke oplossing aan de Ruytershoveweg Bergen op Zoom (zomer 2017)J
tijdelijke uitbreiding Maatschappelijke Opvang.
In de zomer van 2017 werd Bergen op Zoom plotseling geconfronteerd met een ‘daklozencamping’ in het Stadspark.
Binnen enkele dagen stonden er zeven tenten, sliepen er elke nacht ongeveer 10 mensen en hing er nog een groep
van ongeveer 10 å 15 mensen rond (al dan niet dakloos). De mensen die er sliepen konden of wilden niet elders
terecht. De meesten waren geschorst bij de Nachtopvang of wilden daar niet heen omdat ze geen drugs mogen
gebruiken in de Nachtopvang.
Dit zorgde voor een dilemma: de situatie in stand houden was absoluut ongewenst. Aan de andere kant zou 'koud
handhaven’ hooguit tot verplaatsingseffecten leiden. Daarom is ervoor gekozen om een plaats aan te wijzen aan de
rand van de stad (Ruytershoveweg) waar deze mensen hun tentje neer mochten zetten. Het betrof een tijdelijke
situatie waar alleen de mensen mochten slapen die ook in het Stadspark sliepen. Door intensieve inzet vanuit alle
betrokken partijen (handhaving, OGGZ-team, brandweer en politie) is de situatie onder controle gebleven.
De situatie heeft uiteindelijk een maand geduurd. Intussen is het aantal plaatsen in de Nachtopvang uitgebreid van 18
naar 24. Naar verwachting blijft dit zo tot en met december 2017. Er wordt intensief gebruik gemaakt van deze
plaatsen, maar niet door de groep die in het park sliep. Het beeld vanuit de Opvang is dat er mensen nu naar de
opvang komen, die in het verleden wegbleven omdat ze bang waren van éénI meerdere mensen uit de groep
parkslapers’.
Aanpak Verward Gedrag
In 2017 zijn er belangrijke stappen gezet in de aanpak van Verward Gedrag. Er liggen voor onze regio goede
afspraken over het vervoer van mensen met verward gedrag. Dit verloopt naar tevredenheid van alle betrokkenen.
Ook zijn alle betrokkenen tevreden over het functioneren van de Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeks Ruimte
(SPOR) die is gevestigd op Vrederust, Halsteren. De GGD geeft aan dat sinds de komst van de SPOR’s in deze regio
er nauwelijks nog mensen met verward gedrag worden gezien door de forensisch artsen van de GGD in het
cellencomplex in Breda.
De SPOR is in pilotvorm gestart per 1 april 2017 voor de looptijd van een jaar. De SPOR-pilot is gefinancierd door de
centrumgemeente om te voorkomen dat de betrokkenheid van veel partijen en onduidelijkheid over de werking van
de SPOR ervoor zou zorgen dat de financiering niet van de grond zou komen, terwijl er heel weinig tijd beschikbaar
was omdat de politie per 1 april stopte met het opvangen van mensen met verward gedrag.
Aandachtspunt: Financiering van de SPOR vanaf 1 april 2018. In december zijn hierover gesprekken met de
zorgverzekeraar. Als besloten wordt dat de SPOR moet blijven voortbestaan na 1 april 2018, dan zal in ieder geval
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een gedeelte van de kosten van de SPOR door de gemeenten gedragen moeten worden. Zoals gezegd betreft dit
geen centrumgemeentetaak, maar een lokale verantwoordelijkheid. Besluitvorming door de zes gemeenten zal dus
vroeg in het eerste kwartaal plaats moeten vinden.
Door de inzet van het OGGZ-team geven we invulling aan de toeleiding van mensen met verward gedrag naar
passende zorgI hulp/ ondersteuning. De samenwerking tussen het OGGZ-team en het Zorg- en Veiligheidshuis op dit
dossier is erg succes vol.
Lokale ontwikkelingen in het kader van Aanpak personen met Verward Gedrag.
In Roosendaal en Bergen op Zoom lopen er lokale pilots ‘Esca-Leren’, waarbij met verschillende partijen het AVE
(Aanpak ter Voorkoming van Escalatie)-model wordt uitgewerkt. Dit model, waarbij een 'regiekaarť wordt uitgewerkt,
geeft antwoord op de vraag wie wanneer de regie heeft bij gezinnen of personen waar problemen (dreigen te)
ontstaan. Het doel is een lokale aanpak waarbij hulpverlening tijdig opschaalt en stagnatie in samenwerking kan
worden doorbroken om oplopende problemen te voorkomen of beheersbaar te maken.
Vraag naar huisvesting zwerfjongeren
Vanuit het veld blijven we signalen krijgen dat het voor zwerfjongeren lastig is om passende woonruimte te vinden.
Het aanbod van kleinere goedkopere wooneenheden lijkt onvoldoende. Dit maakt het voor deze zwerfjongeren extra
lastig om passende huisvesting te vinden. De woningcorporaties onderschrijven dat er een probleem is voor wat
betreft de huisvesting van de zwerfjongeren.

4. Doelstellingen en acties voor 2018
In het Regionaal Kompas staan de doelstellingen benoemd. Waar deze nog niet behaald zijn, blijven ze van kracht.
Voor dit plan worden de doelstellingen en acties opgeschreven waar in 2018 aan gewerkt moet worden.

4.1 Maatschappelijke Opvang
Vernieuwde prestatieafspraken Maatschappelijke opvang
Voor het jaar 2018 zijn er nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor de Maatschappelijke Opvang. De vernieuwde
prestatieafspraken zijn samen met de aanbieder, Wij Zijn Traversegroep, opgesteld op basis van de bestaande
prestatieafspraken. De belangrijkste veranderingen zijn dat vanaf 1 januari elke dakloze in de Maatschappelijke
Opvang binnen vier tot zes weken een persoonlijk plan van aanpak krijgen. In dit persoonlijke plan is aandacht voor
alle leefgebieden (zoals huisvesting, inkomen, dagbesteding, etc.). Het doel is om mensen sneller en duurzamer te
laten doorstromen uit de Opvang. Een andere belangrijke wijziging is dat er meer ingezet wordt op het betrekken van
de reguliere Wmo, met als doel om het gebruik van het zwaarste en duurste gedeelte van het vangnet
(Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen) zoveel mogelijk te beperken.
Spreekuur woningcorporaties bij de Maatschappelijke Opvang
Bij de resultaten is aangegeven dat Stadlander op dit moment een succesvol spreekuur draait bij de
Maatschappelijke Opvang (Zuid-Oostsingel in Bergen op Zoom). Ook AlleeWonen zal in 2018 bij deze manier van
werken aansluiten. Het is van belang dat de uitstroom uit de Maatschappelijke Opvang eerlijk over de regio verdeeld
wordt. Het is dan ook de wens van de gemeenten en van de Maatschappelijke Opvang (inclusief de Brugstraat in
Roosendaal) om in 2018 te onderzoeken hoe ook de andere woningcorporaties hier invulling aan kunnen geven.
Huisvesting
Zoals hierboven benoemd is, krijgen alle daklozen in de opvang vanaf 1 januari een persoonlijk plan van aanpak.
Hierdoor krijgen we beduidend meerzicht op de situatie van elke dakloze en ook op de oorzaken, wanneer het niet
lukt om iemand te huisvesten. In 2018 gaan alle betrokken partijen integraal aan de slag met die verbeterde
informatiepositie om de huisvesting van daklozen te verbeteren. Hierbij moet creatief gekeken worden naar de
mogelijkheden. Het verkennen van de noodzaak vanI mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting is hier onderdeel van.
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Woningcorporaties benadrukken het belang van de juiste begeleiding bij het wonen en dat deze begeleiding
structureel geborgd moet zijn.
Inzet Housing First
De subsidie voor Housing First is verleend voor een periode van twee jaar. Er is in het hele jaar 2018 bínnen die
subsidie ruimte voor tien trajecten Housing First. De verwachting is dat in het laatste kwartaal van 20171 het eerste
kwartaal 2018 alle tien de plekken gevuld zullen zijn.
Inzet Sober Wonen
De subsidie voor Sober Wonen loopt tot en met maart 2018. Eind 2017 wordt Sober Wonen geëvalueerd. Op basis
van die evaluatie wordt in het eerste kwartaal van 2018 besloten of, en zo ja, in welke vorm, Sober Wonen voortgezet
zal worden na 1 april 2018.

4.2 Zwerfjongeren
Aansluiten 18* en 18 *
In onze regio is de aansluiting van 18- naar 18+ nog onvoldoende geregeld. Hier ligt een belangrijke kans om de
problematiek van zwerfjongeren aan te pakken. In 2017 is er een inventarisatie gemaakt van alle knelpunten die er
zijn bij de aansluiting van 18- naar 18 +. In 2018 moeten de belangrijkste knelpunten aangepakt zijn! Hierbij wordt
gebruik gemaakt van voorbeelden uit andere regio's die hier al mee aan de slag zijn. De regie op het aanpakken van
de knelpunten ligt bij het overleg van de 'managers Jeugd’ van de negen gemeenten in West-Brabant-West.
Knelpunten zwerfjongeren: huisvesting en inkomen.
Naast de aansluiting van 18- en 1S+ zijn er nog diverse andere knelpunten waar zwerfjongeren tegenaanlopen. Het
gaat dan met name om knelpunten bij huisvesting en inkomen.
Project zwerfjongeren
Eind 2017 is er een aanvraag gedaan voor het Sociaal Innovatiefonds in Bergen op Zoom om op een innovatieve
manier zwerfjongeren bij de hand te gaan nemen om ze duurzaam te huisvesten. In deze aanpak wordt er
geëxperimenteerd met verschillende innovatieve manieren om te voorkomen dat zwerfjongeren tussen wal en schip
vallen qua inkomen en huisvesting. Als deze aanvraag wordt goedgekeurd, start er vroeg in 2018 een pilot om met de
belangrijkste knelpunten aan de slag te gaan. Bij een succesvolle pilot zouden meerdere belangrijke doelstellingen
het Regionaal Kompas behaald worden.
Subsidie zwerfjongeren
Het college van de centrumgemeente Bergen op Zoom heeft op 5 december 2017 besloten om de subsidie voor
opvang en begeleiding van zwerfjongeren aan Wij zijn Traversegroep ook in 2018 te verlenen. Op die manier blijft de
groep zwerfjongeren goed gemonitord, één van de doelstellingen op dit thema.

4.3 Verslavingszorg
Op 5 december 2017 heeft het college van de centrumgemeente Bergen op Zoom besloten om Novadic Kentron voor
het jaar 2018 te subsidiëren voor het uitvoeren van verslavingszorg. Daarnaast wordt in 2018 samen met de regio
Breda een nieuwe poging ondernomen om tot een breed verslavingsbeleid te komen.

4.4 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Omzetting pilot OGGZ naar reguliere werkwijze
In 2016 is het OGGZ-team als pilot gestart als opvolger van het Maatschappelijk Steunsysteem. In de afgelopen
periode is gebleken dat de nieuwe werkwijze de verwachtingen overtreft. De doelstellingen worden meer dan
waargemaakt. Dit betekent niet dat er geen enkele verbetering meer mogelijk zou zijn. Het betekent wel dat de
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nadelen die benoemd zijn, zeker niet opwegen tegen de voordelen. In december 2017 heeft het college van de
centrumgemeente besloten om de pilotperiode af te sluiten en de werkwijze van het OGGZ-team regulier te maken.
Voorstel tot uitbreiden capaciteit OGGZ-team.
De werkdruk in het OGGZ-team is hoog. Het aantal cases dat wordt opgepakt, groeit. Steeds meer professionals
weten het OGGZ-team te vinden omdat er hulp nodig is bij het toeleiden naar de juiste hulp of zorg. Niet alleen het
aantal cases neemt toe, maar ook de zwaarte van cases neemt toe. Dit betekent dat er meer inspanningen nodig zijn
om iemand toe te leiden naar de juiste hulp of zorg. In 2017 heeft het college van de centrumgemeente besloten om
het aantal beschikbare uren uit te breiden. De grootste knelpunten zitten in het onderwerp verslaving en het
onderwerp psychiatrie. Daarom is besloten om de capaciteit van Novadic Kentron voor het OGGZ-team voor 2018
met 0,5 fte uit te breiden. Er is besloten om de capaciteit van GGZ WNB uit te breiden met 4 uur per week voor de
administratieve ondersteuning en met 20 uur per week voor de Sociaal Psychiatrisch verpleegkundigen. Hierdoor
krijgt het OGGZ-team er in 2018 bijna 1,2 Fte bij.

4.5 Sociale Zaken: ISD/ Werkplein
Verder verbeteren samenwerking met ISD/Werkplein
Op dit moment wordt er onnodig geld verspild in bijvoorbeeld de Maatschappelijke Opvang, in Sober Wonen en in
Beschermd Wonen omdat er bij een verhuizing/ plaatsing buiten het werkgebied van de Sociale Dienst uitgegaan
wordt van een totaal nieuwe aanvraag van een uitkering. Dus als een dakloze met een postadres in Bergen op Zoom,
kan gaan wonen in Roosendaal, loopt dit nu onnodig vertraging op, waarbij de zorgkosten de kosten voor de uitkering
vaak ver overstijgen. Ook in het project Housing First is er nog geen sprake van een gestroomlijnde samenwerking. In
het voorjaar van 2018 worden er sluitende afspraken gemaakt tussen de ISD en het Werkplein over
'verhuisbewegingen' tussen het werkgebied van de ISD en het werkgebied van het Werkplein.
Besluit inzake klantmanager ISD specifiek voor dak- en thuislozen en zwerfjongeren
In 2017 is er een traject ingezet om te verkennen of er een aparte klantmanager van de Intergemeentelijke Sociale
Dienst kan komen voor dak- en thuislozen. Hierdoor zou er meer specifieke aandacht gegeven kunnen worden aan
daklozen (inclusief zwerfjongeren). Ook zou de samenwerking in de keten daardoor verbeteren. Het uiteindelijke doel
is dat mensen hierdoor korter dakloos zijn en dat er minder gefraudeerd wordt Het bestuur van de ISD heeft
inmiddels een aantal prioriteiten benoemd, waaronder ook dak- en thuislozen. Er is besloten om alle personen met
een daklozenuitkering bij één of twee klantmanagers onder te brengen. Een dergelijke werkwijze zou de belangrijkste
doelstellingen van het Regionaal Kompas op dit thema in één keer realiseren.

4.6 Beschermd Wonen/ centrumgemeenteconstructie
Tegengaan tekort op Beschermd Wonen
Eind 2017 en in 2018 wordt er hard gewerkt om het tekort terug te dringen. Dit zal aan de ene kant gebeuren door
middel van lobby/ beïnvloeding met als doel om meer budget te krijgen. Aan de andere kant zal er ook ingezet
worden op beheersmaatregelen, zodat de kosten van het Beschermd Wonen dalen en daarmee het tekort afneemt.
Deze beheersmaatregelen worden op dit moment nog uitgewerkt.
Lokale borging/ inbedding van het vangnet
Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen, waaronder besluitvorming in de gemeenteraden over het plan van aanpak
2020 en landelijke besluitvorming, moet er in 2018 bepaald worden hoe de lokale inbedding van het vangnet er uit
komt te zien.

8

5. Cijfers
Onderwerp

2014

2015

2016

2017(1'
dríe
kwartalen)

Aanmeldingen Maatschappelijke Opvang

355

438

409

320

Hulpvraqen bij Novadic Kentron

1039

949

822

Meldinqen Meldpunt Zorq- en overlast

253

253

Nazorg na detentie

Niet
beschikbaar

375
1087

645
284

1125

944

Overlast dak- en thuislozen

233

204

318

Meldingen verwarde personen (E33 meldinqen)

510

356

826

236
810

92
37/32

102

48

40/35

33/272

Huisuitzettinqen

135

Aanvragen/ toekenningen voorrangsregeling

49/39
(incl septdec 2013)

Aanmeldingen OGGZ-team

Nvt

Nvt

365

Nog niet
beschikbaar

Aantal cliënten in Beschermd Wonen (peildatum

nvt

214

2831
3 *

3214

november)

1 Dit betreft een standdjíer van 26 oktober. Allee Wonen geeft aan dat tussentijdse cijfers een vertekend beeld kunnen geven omdat aanvragen nog in
behandeling zijn, in de wacht kunnen staan bij instellingen en of corporaties, woningen nog niet beschikbaar zijn en wijzigingen nog mogelijk zijn,
3 Dit betreft een aantal opeen peildatum in december2016
4 Dit betreft een aantal opeen peildatum in september 2017

