Informatiebrief raadswerkgroep sociaal domein
(22 januari 2019

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Locatie: kapel/raadszaal)

Beste leden van de raadswerkgroep,
Op 01 mei a.s. is de eerstvolgende vergadering van de raadswerkgroep. De vergadering
begint zoals gebruikelijk om 19:30 uur en zal plaatsvinden in de raadszaal.
In deze informatiebrief treft u puntsgewijs (voortgangs)informatie aan over onderwerpen
op het gebied van het sociaal domein. De volgorde van de agenda is daarbij gevolgd.
A. Mededelingen met betrekking tot deze informatiebrief
In deze brief willen wij u informeren over:
 wat wij de afgelopen periode gedaan c.q. bereikt hebben en hoe uw input daarin
verwerkt is;
 waar we de komende periode mee aan de slag gaan en wat we in dit verband van
u willen weten;
 wat er verder speelt; en
 of er nog onderwerpen zijn die niet door ons zijn aangedragen maar waarover u
toch iets aan ons wilt meegeven binnen het project sociaal domein.
Het is de bedoeling om u steeds voorafgaand aan uw vergadering een informatiebrief te
zenden.
Indien u nadere vragen, informatie of aanvullende informatie nodig heeft over de
projecten dan horen we dat graag.
U kunt hiervoor contact opnemen via uw secretaris met Romaine van Kaam (tel. 0164611389).
B. Wat hebben we in de afgelopen periode gedaan c.q. bereikt en hoe is uw
input daarin verwerkt?
B1. Uitvoeringsplan Preventie en handhaving alcohol Brabantse Wal 2018
t/m 2021, uitvoeringsjaar 2018 en 2019
In februari en april 2018 is door de gemeenteraden in de Brabantse Wal gemeenten het
beleidsplan “Sociaal Domein Brabantse Wal 2018 t/m 2021” vastgesteld. Onderdeel van
dit beleidsplan is het preventie-en handhavingsplan alcohol. In het beleidsplan zijn op
basis van de Drank en Horecawet de kaders en hoofddoelstellingen vastgelegd. De
doelstellingen van het plan zijn: het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren tot
23 jaar en het naleven van de regels. Dit is uitgewerkt in een uitvoeringsplan. In dit plan
worden diverse activiteiten benoemd die de komende periode uitgevoerd gaan worden
zoals ”Happy ouders”, voorlichting aan jongeren en uitvoering van controles door
hiervoor speciaal opgeleide handhavers.
Het college heeft besloten in te stemmen met het uitvoeringsplan “Preventie en
handhaving alcohol Brabantse Wal 2018 t/m 2021, uitvoeringsjaar 2018 en 2019” en de
raad hierover te informeren door middel van een raadsinformatienota.
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B2. Begroting en meerjarenraming Stichting SOM
Stichting SOM vormt de overkoepelende organisatie voor openbaar basisonderwijs in de
regio West-Brabant en de gemeente Reimerswaal, Zeeland. In de gemeente Woensdrecht
is één basisschool aangesloten bij Stichting SOM, namelijk De Dobbelsteen. Het bestuur
van Stichting Samen Onderwijs Maken (SOM), schoolbestuur openbaar onderwijs, legt
jaarlijks zijn begroting en meerjarenraming voor aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Woensdrecht ter accordering. De begroting 2019 laat een
positief exploitatieresultaat zien. Ook voor de komende jaren laat de meerjarenraming
2019-2022 een positief exploitatieresultaat zien. Het college heeft besloten om de
begroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2022 van Stichting SOM goed te keuren.
In februari 2018 heeft de raad van de gemeente Woensdrecht een nieuw bestuursmodel
goedgekeurd, namelijk het Raad van Toezicht model. In november 2018 heeft de selectie
van de kandidaten van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. In kwartaal 1 van 2019
worden deze kandidaten voorgedragen aan de gemeenteraad met het verzoek om over
te gaan tot benoeming van deze kandidaten als leden voor de Raad van Toezicht van
Stichting SOM.
B3. Nieuwe overeenkomst voor de maatschappelijke begeleiding statushouders
Gemeenten hebben de wettelijke taak om maatschappelijke begeleiding te bieden aan
statushouders. Statushouders worden o.a. begeleid bij het regelen van praktische,
juridische en financiële zaken. Het doel is dat statushouders zo snel mogelijk op eigen
kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Stichting Brede Welzijnsinstelling
Woensdrecht (BWI) voert de begeleiding van statushouders voor de gemeente
Woensdrecht uit. De huidige overeenkomsten met de BWI eindigden van rechtswege per
31 december 2018. Op 18 december heeft het college van de gemeente Woensdrecht de
nieuwe overeenkomst met de BWI voor 2019 vastgesteld.
De nieuwe overeenkomst sorteert voor op de voorgenomen wijziging van de Wet
Inburgering. In juli 2018 maakte het Rijk bekend dat het inburgeringsbeleid op de schop
gaat. In een kamerbrief van 23 oktober 2018 roept minister Koolmees gemeenten op om
alvast aan de slag te gaan met het nieuwe inburgeringsstelsel. Binnen de huidige wet
heeft de gemeente verschillende mogelijkheden om alvast voor te sorteren op de
wetswijziging. Zo kan de gemeente hulp bieden bij het vinden van een
inburgeringscursus en kan het inburgeringstraject verbonden worden met participatie en
integratie. Beide elementen worden al uitgevoerd door de BWI. Een element wat nog niet
wordt uitgevoerd, is het persoonlijk inburgeringsplan (PIP). Het PIP is een persoonlijk
plan gericht op inburgering en werk en wordt een nieuwe onderdeel binnen de Wet
Inburgering. Om hier op voor te sorteren en om maatwerk te bieden, gaat de BWI in
2019 een pilot starten met het PIP.
B4. Huishoudelijke Hulp Toelage
De Wmo 2015 heeft voor zowel gemeenten, zorgaanbieders als cliënten veel
veranderingen met zich meegebracht. In 2014 heeft het Rijk middelen beschikbaar
gesteld om in de overgangsfase (2015 en 2016) de Huishoudelijke Hulp Toelage in te
kunnen voeren. Met behulp van deze regeling kunnen cliënten tegen een gereduceerd
tarief huishoudelijke ondersteuning inkopen om extra huishoudelijke activiteiten (die niet
onder de beschikking van de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning vallen)
uit te laten voeren. Het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten de HHTregeling in 2019 te continueren en de eigen bijdrage per 1 april 2019 te verhogen van
€ 5,00 naar € 7,50 per uur. Hierover bent u reeds geïnformeerd middels een
raadsinformatienota.
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Het voortzetten van de regeling in 2019 raakt een maatschappelijk belang: de
aanvullende ondersteuning die vanuit deze regeling wordt geboden wordt door cliënten
als waardevol ervaren. De gemeente Woensdrecht heeft de HHT-regeling beschikbaar
gesteld voor mantelzorgers. Met deze regeling worden zij ontlast in de huishoudelijke
ondersteuning. De HHT-regeling is daarmee ook een preventieve maatregel. Enerzijds
om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, anderzijds om hogere inzet van zorg
en ondersteuning bij hulpbehoevenden te voorkomen, doordat mantelzorgers hen zorg
en ondersteuning verlenen.
De HHT-regeling staat goed bekend en er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt, zowel
door cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning als mantelzorgers. Naar
verwachting zullen, net als in voorgaande jaren, in 2019 de kosten voor de uitvoering
van deze regeling stijgen. De verhoging van de eigen bijdrage compenseert namelijk niet
de indexering van de tarieven voor zorg in natura. Tevens ziet het college in 2019 een
ontwikkeling op de gemeente afkomen met mogelijke financiële gevolgen, namelijk de
maximale eigen bijdrage van € 17,50 per periode. Het monitoren van de Wmo-budgetten
krijgt aankomend jaar extra aandacht. In het vierde kwartaal van 2019 zal het college
heroverwegen of, en zo ja in welke vorm, de HHT-regeling in het jaar 2020 wordt
gecontinueerd.
B5. Wmo Toezicht
In de Wmo 2015 is vastgelegd dat het college verantwoordelijk is voor het organiseren
van toezicht op het uitvoeren van huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en
beschermd wonen. Vanaf 2015 hebben de Brabantse Wal gemeenten de GGD WestBrabant opdracht gegeven om deze toezichthoudende functie in te vullen. Het toezicht
wordt uitgevoegd door ervaren toezichthouders van de GGD West-Brabant met sociaalmedische expertise, die vanaf 2015 ervaring hebben opgebouwd met het toezicht binnen
de Wmo. In 2018 hebben GGD en gemeenten gewerkt aan een uniform toetsingskader
voor West-Brabant. Hierdoor wordt het mogelijk om, met toestemming van de
zorgaanbieder, rapportages uit te wisselen. Zorgaanbieders die in meerdere Wmo regio’s
werken hoeven daardoor niet door iedere regio bezocht te worden. Op deze manier wordt
de administratieve last van de aanbieder verminderd en kunnen jaarlijks meer
verschillende zorgaanbieders bezocht worden. De colleges van de Brabantse Wal
gemeenten hebben besloten de GGD West-Brabant opdracht te verstrekken voor de
toezichthoudende functie in 2019, 2020 en 2021.
B6. Tot slot
Zijn er zaken die u ons met betrekking tot bovenstaande onderwerpen danwel andere
onderwerpen mee wilt geven voor de komende periode?
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