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Beste leden van 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 2015- 
2020 zijn de knelpunten, uitgangspunten en doelstellingen voor kwetsbare mensen vastgelegd.

Op 25 januari 2018 hebben wij u het jaarplan 2018 van het Regionaal Kompas gestuurd. In dat jaarplan staan de laatste 
ontwikkelingen en doelen voor 2018 beschreven. Omdat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen hebben de betrokken 
wethouders uit de regio besloten om u naast het jaarplan een tussenbericht te sturen. In de bijlage van deze bnef vindt u 
de laatste stand van zaken van het Regionaal Kompas van 2018. In de linkerkolom staan de doelen en acties die 
benoemd staan in het jaarplan en in de rechterkolom leest u per onderwerp de laatste stand van zaken
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Jaarplan 2018: doelstellingen en acties Stand van zaken zomer 2018

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, WijZijn 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 Opvangen 
Beschermd Wonen) zoveel mogelijk te beperken.

De prestatieafspraken zijn op 3 juli 2018 vastgesteld door het 
college en zijn inmiddels van kracht. In de praktijk wordt er al mee 
gewerkt.

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.

WijZijn Traverse Groep is nog in overleg met Alwel Wonen 
(voorheen AlleeWonen) hoe het beste invulling gegeven kan 
worden aan een spreekuur. De overige woningcorporaties zijn 
vooralsnog niet betrokken bij een dergelijk spreekuur. Dat wil niet 
zeggen dat er geen spreiding plaatsvindt; de regionale 
voorrangsregeling, die ook voor deze doelgroep wordt ingezet, is 
een samenwerking van alle corporaties uít de regio en voorziet in 
spreiding.

Huisvesting

Zoals hierboven benoemd is, krijgen alle daklozen in de opvang vanaf 1 
januari een persoonlijk plan van aanpak. Hierdoor krijgen we 
beduidend meer zicht 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 naarde mogelijkheden. Het 
verkennen van de noodzaak van/ mogelijkheden voor tijdelijke 
huisvesting is hier onderdeel van. Woningcorporaties benadrukken het 
belang van de juiste begeleiding bij het wonen en dat deze begeleiding 
structureel geborgd moet zijn.

De (vlotte) beschikbaarheid van woningen blijft een knelpunt bij 
het huisvesten van daklozen. Maar ook als er wel een woning is, 
kan het nog mislopen ivm schulden, ontbrekende stukken of lange 
procedures. Ook blijft er nog een groep over die niet huisvestbaar 
is via de reguliere weg omdat de problematiek te zwaar is en de 
intrinsieke motivatie (nog) ontbreekt. Deze groep (naar 
verwachting zo'n 20-30 personen) komt wellicht in aanmerking 
voor Housing First of De Kade (Beschermd Wonen), maar daar is 
geen plek. Ambtelijk wordt er overleg gevoerd met partners om 
een 'opschalings'overleg in te voeren met relevante betrokken 
partijen om die gevallen te bespreken waarbij de hulpverlening 
stagneert. Goede timing en het bieden van perspectief zijn 
namelijk belangrijk om ervoor te zorgen dat een cliënt aanhaakt.

Inzet Housing First
De subsidie voor Housing First is verleend voor een periode van twee
jaar. Er is in het hele jaar 2018 binnen die subsidie ruimte voor tien 
trajecten Housing First. De verwachting is dat in het laatste kwartaal 
van 2017/ het eerste kwartaal 2018 alle tien de plekken gevuld zullen 
zijn.

Housing First wordt uitgevoerd door Mozaïk en WijZijn Traverse en 
biedt mensen een zelfstandige woning die langdurig dakloos zijn 
geweest en meervoudige problematiek ervaren. Het is een 
complexe groep om te huisvesten en er lopen momenteel (eind 
juli 2018) 8 trajecten Housing First. Helaas zijn twee trajecten 
voortijdig beëindigd om de situatie niet houdbaar bleek. Dat wil 
niet zeggen dat de cliënt wordt losgelaten. Zo is het bij een 
'uitgevallen' cliënt gelukt om hem onder te brengen in Beschermd 
Wonen, iets wat voor zijn ervaring met Housing First waarschijnlijk 
niet mogelijk was geweest. Er worden nog twee nieuwe Housing 
First trajecten gestart omdat er (financiële) ruimte is voor 10 
plekken en er nog meer dan genoeg vraag is.
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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.

Sober Wonen is een woonvorm waarbij drie tot vier daklozen in 
een woning in 6 tot 9 maanden worden begeleid naar een zo 
zelfstandig mogelijk bestaan. Het wordt uitgevoerd door WijZijn 
Traverse Groep. Het betreft 10 plekken op 3 locaties in Bergen op 
Zoom en Roosendaal. In de afgelopen 2 jaar zijn er op deze manier 
21 daklozen gehuisvest (de totale instroom was 27, waarvan 6 
trajecten vroegtijdig beëindigd). Hoewel de doorstroom naar 
reguliere woningen nog bevorderd moet worden, heeft Sober 
Wonen zich bewezen als een goede manier om daklozen te 
huisvesten en door te laten stromen uit de maatschappelijke 
opvang. De subsidie is verlengd tot en met 31 december 2018. De 
intentie is om Sober Wonen vervolgens structureel voort te
zetten.

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.

Van enkele knelpunten is na nader onderzoek geconstateerd dat 
de oplossing ligt in het beter benutten van mogelijkheden die er al 
zijn. Afspraken met aanbieders moeten bijvoorbeeld beter worden 
gemonitord op naleving en soms zijn de instrumenten wel 
beschikbaar maar zijn die niet bekend bij de professionals. Andere 
knelpunten ontstaan door (lokale) wet- en regelgeving/ beleid en 
zullen moeten worden opgelost door het maken van nieuw beleid 
of werkafspraken. De betrokken werkgroep doet aanbevelingen 
hoe dit het beste uitgevoerd kan worden.

Knelpunten zwerfjongeren: 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.

De aanvraag van Stichting Twist is gehononeerd. Het betreft een 
lokale subsidie vanuit Bergen op Zoom voor 2018. Stichting Twist 
heeft inmiddels (eind juli) de eerste drie zwerfjongeren gehuisvest 
en is ín afwachting van woningen voor de overige jongeren die zijn 
aangemeld en al wel worden begeleid (er zijn 10 plekken). Het is 
nog te vroeg om de resultaten te evalueren, maar de ervaringen 
met de eerste jongeren zijn positief.

Subsidie zwerfjongeren
Het college van de centrumgemeente Bergen op Zoom heeft op S 
december 2017 besloten om de subsidie voor opvang en begeleiding 
van zwerfjongeren aan WijZijn Traverse Groep ook in 2018 te verlenen. 
Op die manier blijft de groep zwerfjongeren goed gemonitord, één van 
de doelstellingen op dit thema

De inzet van WijZijn Traverse Groep voor zwerfjongeren blijft 
nodig. In de praktijk is de casemanager voor zwerfjongeren veel 
tijd kwijt aan het (helpen) organiseren van de basis: (bríef)adres, 
inkomen, zorgverzekering, huisvesting. Deze processen sluiten 
vaak niet aan op de situatie van de jongere, waardoor het soms 
moeilijk is om de jongeren gemotiveerd te houden. Amtelijk wordt 
er overlegd met de ISO, burgerzaken en hulpverlening om de 
processen beter aan te laten sluiten op de hulpvraag van de 
betrokkene.
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4.3 Verslavingszorg

De subsidie aan Novadic Kentron is vooral gericht op 
verslavingspreventie. Daarnaast is er nog sprake van 
verslavingszorg in de vorm van ambulante begeleiding en 
behandeling (zowel intramuraal als ambulant). Vanuit het OGGZ- 
team wordt regelmatig het signaal afgegeven dat de keten op dat 
gebied niet goed sluit, zeker niet wanneer er sprake is van een 
dubbele diagnose (verslaving en psychiatrie). Zij ondervinden 
grote moeite in de toeleiding van deze groep naar zorg. De 
wachttíjdenproblematiek in de GGZ en verslavingszorg (landelijk 
veel in de media geweest) speelt hierbij een belangrijke rol. De 
beschikbare ambtelijke capaciteit wordt daarom praktisch ingezet 
op het verbeteren van de keten. Zo worden er gesprekken 
gevoerd met Novadic Kentron, GGZ WNB, maar ook met de 
zorgverzekeraars. De samenwerking met de regio Breda op dit 
onderwerp heeft geen verdere invulling gekregen. Hoewel
Novadic Kentron regionaal opereert, is er toch sprake van een 
eigen situatie ín onze regio met aparte samenwerkingspartners 
(GGZ WNB, OGGZ-team, VGZ).

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 níet dat 
er geen enkele verbetering meer mogelijk zou zijn. Het betekent wei 
dat de 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.

Het OGGZ-team is inmiddels goed ingebed in de keten. Dat blijkt 
o.a. uit het feit dat aantal cases dat het OGGZ-team oppakt fors is 
toegenomen. Vanuit de VNG is er interesse getoond voor de 
verbinding tussen zorg en veiligheid zoals deze door het OGGZ- 
team en het Zorg- en Veiligheidshuis gemaakt wordt. Dít heeft 
geleid tot een artikel hierover in het VNG-magazine (nr 8, 18 mei 
2018)

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,S 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.

De uitbreiding van het OGGZ-team is geen overbodige luxe. Het 
aantal cases blijft ook in 2018 groeien. De inschatting is dat de 
uitbreiding structureel nodig zal blijven. We moeten wel 
waakzaam zijn dat het OGGZ-team niet aan zijn succes ten onder 
gaat. Het OGGZ-team kan zonder indicatie ingezet worden en dit 
betekent dat ze snel aan de slag kunnen en dat personeel veel 
minder tijd kwijt is aan administratieve lasten. Daarnaast hebben 
zij allerlei disciplines in het team, zodat vragen ook direct integraal 
opgepakt kunnen worden. Deze positieve punten van het OGGZ- 
team zijn echter in de reguliere zorg in mindere mate aanwezig 
waardoor het kan voorkomen dat cliënten die aanhaken bij het 
OGGZ-team alsnog uitvallen in de reguliere zorg waar ze naar 
worden toegeleid. We blijven dit monitoren en kaarten het aan bij 
de betrokken zorgbieders.
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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
ISD 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 tn het voorjaar van 2018 worden er sluitende 
afspraken gemaakt tussen de ISO en het Werkplein over 
'verhuisbewegíngen' tussen het werkgebied van de ISD en het 
werkgebied van het Werkplein.

Het bestuur van de ISO heeft de doelgroep dak- en thuislozen als
aparte doelgroep benoemd en sinds kort zijn er twee vaste 
klantmanagers aanspreekpunt voor de hulpverleners van de 
maatschappelijke opvang. Ook met het Werkplein komen we tot 
werkafspraken. In het najaar wordt er voor gezorgd dat de 
verhuizing tussen de werkgebieden van de sociale diensten plaats 
kan vinden zonder onderbreking van het inkomen.

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.

Het voorstel is nu om een procesregisseur in de nieuwe
Uitvoeringsorganisatie (USD) van Bergen op Zoom specifiek 
verantwoordelijk te maken voor dak en thuislozen. Deze 
procesregisseur kan dan indien nodig processen versnellen waar 
de integrale samenwerking momenteel nog stagneert of langer 
duurt dan nodig. In het najaar wordt door het college van Bergen 
op Zoom besloten over de uitvoeringsorganisatie.

4.6 Beschermd Wonen/ centrumgemeenteconstructie
Tegengaan tekort op Beschermd Wonen
Eind 2017 en ín 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.

Er is afgesproken dat de zes gemeenteraden gelijktijdig op de
hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen van de lobby. In 
april 2018 zijn de gemeenteraden per brief geïnformeerd over de 
laatste stand van zaken ten aanzien van de lobby. Binnenkort volgt 
er een nieuwe update.

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.

In juni is er een implementatieplan voor het Plan van Aanpak 2020
vastgesteld waarin wordt beschreven hoe het einde van de 
centrumgemeenteconstructie voor beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang concreet invulling zal krijgen. Om dit uit 
te voeren, wordt er een projectleider aangetrokken. Overigens 
gaat het Rijk er vanuit dat het einde van de 
centrumgemeenteconstructie niet in 2020 maar in 2021 in zal 
gaan.
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Overige ontwikkelingen in 2018 (niet ín jaarplan!
Regionale voorrangsregeling West-Brabant De coördinatie van de regionale voorrangsregeling is in november 

2017 overgedragen van Alwel Wonen naar Stadlander. Het betreft 
de samenwerking van de woningcorporaties uít de regio om 
kwetsbare personen te huisvesten. Voorwaarde is dat deze 
mensen een jaar begeleiding ontvangen van de betrokken 
zorgaanbieders. De voorrangsregeling wordt door Stadlander 
opnieuw geëvalueerd en tegen het licht gehouden. Soms is het 
namelijk nog niet voor alle betrokkenen duidelijk wie er onder 
welke voorwaarden in aanmerking komen.

Winterregeling De koudweerregeling heeft goed gefunctioneerd (winter 2017 
2018). Er is weer gebruik gemaakt van de extra ruimte boven de 
fietsenwinkel tegenover de opvang. Voor zover bekend hebben er 
in de koude week van eind februari geen daklozen buiten 
geslapen. Er hebben minder mensen gebruik gemaakt van de 
opvang in de koude periode dan vorig jaar. Dit wordt door een 
belangrijk gedeelte verklaard doordat er een behoorlijk aantal 
notoire buitenslapers gehuisvest zijn via Housing First en de Kade 
(Beschermd Wonen met gebruik).

Beschermd Wonen met gebruik: De Kade In de Kade in Bergen op Zoom worden sinds eind 2017 zes ex 
daklozen gehuisvest met forse (verslavings)problematiek. De 
ervaringen zijn zeer positief en er zijn nauwelijks 
overlastmeldingen in de buurt. Meerdere cliënten zitten inmiddels 
in een omslag met betrekking tot een bijdrage leveren aan de 
samenleving. Twee van grootste overlastveroorzakers zijn aan het 
werk of gaan werken. Door de korte lijntje en fijne samenwerking 
met de OGGZ, FACT, wijkagenten en de andere ketenpartners 
wordt met alle cliënten progressie geboekt.

Nazorg detentie Er is op dit moment een tiental mensen dat regelmatig in de 
nachtopvang verblijft, vervolgens in detentie gaat en daarna weer 
terugkomt in de nachtopvang. Deze mensen zitten in een vicieuze 
cirkel. Samen met Stadlander en Mozaïk wordt er nagedacht over 
een oplossing voor deze groep. Het oplossen van deze 
problematiek is echter zeer complex omdat er vaak maar beperkte 
tijd is om alle zaken te regelen. Bovendien moet ook de timing 
perfect zijn. Precies op het goede moment moet er een woning 
beschikbaar zijn, op een goede locatie en ook de begeleiding moet 
exact op dat moment klaarstaan en moeten basíszaken zoals 
inkomen en inschrijving geregeld zijn. Vanwege het grote 
financiële tekort op Beschermd Wonen, wordt naar ambulante 
oplossingen gezocht.

Samenwerking zorgverzekeraars De samenwerking met de zorgverzekeraars (CZ en VGZ) wordt 
steeds verder aangehaald. Zo wordt er samengewerkt voor de 
medische zorg voor daklozen, de Spoedeisende Psychiatrische 
Onderzoeksruimte en de GGZ-keten (inclusief verslavingszorg).
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Ambulantisering van de crisisopvang aan de Brugstraat In de aanbesteding van de Maatschappelijke Opvang was 
opgenomen dat de crisisopvang aan de Brugstraat 
geambulantiseerd zou worden. In overleg met de gemeente heeft 
WijZijn Traverse Groep besloten om dit nog niet gelijk vanaf het 
begin (2016) door te voeren. Nu ligt er echter een concrete 
aanleiding om dit alsnog te doen. Het pand aan de Brugstraat in 
Roosendaal voldoet namelijk niet meer aan de actuele 
brandveiligheidseisen. Er is een forse investering nodig om het 
pand wel te laten voldoen. Daarom wordt er nu door WijZijn in 
overleg met Alwel Wonen (voorheen Allee Wonen) en de 
gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom een plan gemaakt om 
alsnog zoveel mogelijk geambulantiseerd invulling te geven aan de 
crisisopvang. In de tussentijd verhuist de crisisopvang aan de 
Brugstraat naar het Fundament (beiden in Roosendaal). De 
verwachting is dat dit in september is gerealiseerd.

Brandveiligheid Opvang Bergen op Zoom Tijdens controles is vastgesteld dat het pand van de nachtopvang 
aan de ZO-singel ín Bergen op Zoom op dit moment niet meer 
voldoet aan de brandveiligheidseisen. Het belangrijkste onderdeel 
hiervan is het installeren van een Brandmeldinstallatie (BMI). 
Stadlander neemt als eigenaar de verantwoordelijkheid om dit te 
herstellen.

SPOR (Spoedeisende medische onderzoeksruimte) De SPOR is een ruimte bij GGZ WN8 waar mensen naartoe 
gebracht worden als zij beoordeeld moeten worden door de 
crisisdienst. De pilot loopt sinds april 2017 en is doorlopend 
geëvalueerd. Uit de evaluatiemomenten blijkt dat de SPOR 
voorziet in een behoefte en dat aan de oorspronkelijke 
doelstellingen wordt voldaan. Zo worden mensen die geen 
strafbare feiten gepleegd hebben, niet meer langer in een 
politiecel beoordeeld. Tegelijkertijd worden mensen ook niet 
onnodig opgenomen in de GGZ (daar was de zorgverzekeraar bang 
voor). De SPOR wordt in 2018 nog gefinancierd vanuit ZonMW, 
maar zal vanaf 2019 structureel geborgd moeten worden.
Hierover vindt overleg plaats tussen de betrokken gemeenten,
GGZ WNB en zorgverzekeraars.

OGGZ bed Het OGGZ-bed was voorheen beschikbaar bij de dubbeldiagnose- 
afdeling van GGZ WNB, Dit bed is nu verplaatst naar de Kade 
(Beschermd Wonen met gebruik). Het gebruik van dit bed wordt 
per nacht afgerekend met GGZ WNB Het bed wordt kortdurend 
ingezet (enkele dagen). Het heeft er in meerdere cases voor 
kunnen zorgen dat dakloze mensen (uit de OGGZ-doelgroep) 
stabiliseerden. Dit bed voorziet in een behoefte als er sprake ís van 
verwarde dakloze mensen op straat die niet in de opvang terecht 
kunnen. Het ís een mooi instrument in de aanpak van verward 
gedrag. Ook staat het instrument goed in verhouding tot de 
problematiek. Het bed is immers lang niet altijd nodig, maar het 
gebruik is niet te voorspellen Op deze manier hebben we een bed 
365 dagen per jaar beschikbaar is, maar betalen we alleen die 
nachten dat er gebruik van wordt gemaakt.
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