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A.1 – Raadsinformatienota convenant samenwerking
bibliotheekwerk West Brabant
Akt Dhr. Mathijssen
Vraag
Voor hoe lang is dit convenant, waarmee de gemeente op 12 november 2019 heeft
ingestemd, aangegaan?
Antwoord
Het convenant is afgesloten voor een periode van vier jaar, dus van 2020 t/m 2024.

Vraag
Heeft de financiële positie van de gemeente nog invloed op de gemaakte afspraken in
2020, 2021 en verder?
Antwoord
Het behouden van flexibiliteit in lokale keuzes per gemeente is voor alle betrokken
gemeenten een voorwaarde. Dit heeft geleid tot afspraken waarin een onderscheid wordt
gemaakt tussen een Basispakket en Plusactiviteiten, met daarin flexibiliteit in lokale
keuzes. Met deze kostenstructuur wordt maximale flexibiliteit in lokale keuzes van
gemeenten en een verantwoord financieel beleid voor de toekomst van de bibliotheek
gecombineerd.
Iedere gemeente die zich aansluit bij de bibliotheek West Brabant verplicht zich minimaal
deel te nemen aan het Basispakket met de daarbij horende producten en diensten. Het
basispakket bestaat uit de (organisatie)kosten om aan de wettelijke basistaken te voldoen.
Deze zijn deel van het convenant. Huisvestingskosten en extra producten en diensten die
een gemeente in zijn subsidiebeschikking opneemt zijn deel van het Pluspakket. Het
aangaan van het convenant heeft geen financiële consequenties. De subsidiebeschikking
van iedere afzonderlijke gemeente aan de bibliotheek is en blijft leidend.
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A.2 – Brief pleegouderraad Juzt aan gemeenten
PvdA Mevr. de Koning
Vraag
Heeft U de 3 vragen in die in deze brief gesteld zijn beantwoord?
Zo ja, wat waren deze antwoorden.
Zo nee, waarom niet?
Antwoord
De brief PleegOuderRaad Juzt is regionaal beantwoord. In de beantwoording van deze
brief zijn we ingegaan op hoe de gemeenten in West-Brabant West de komende periode
voor zich zien met daarbij ook de uitleg van ons besluit om Juzt uit te faseren.
Met ingang van de decentralisatie per 2015 zijn wij gaan sturen op het verkrijgen van
alternatieven voor zware zorg onder het mom “licht waar kan, zwaar waar nodig”. In deze
ontwikkeling hebben wij onze partners in het zorglandschap meegenomen. Wij
verwachten van hun dat zij hun bedrijfsvoering hierop aanpassen en een omslag in
denken om aan te kunnen blijven sluiten op onze visie. Helaas is Juzt hier niet voldoende
in geslaagd.
Het contract met pleegzorg is met een jaar verlengd waardoor er voorlopig nog niets
veranderd. Voor de lange termijn willen wij voortzetting van pleegzorg zonder Juzt
geborgd hebben. Hierin staat het belang van het kind voorop. De vele goede elementen
van pleegzorg dit het team van Juzt biedt willen wij behouden. Ook staat voor ons niet ter
discussie dat pleegouders en pleegkinderen bij elkaar kunnen blijven. Kortom we willen
behouden wat werkt en willen de kans grijpen om te verbeteren wat beter kan.
Naast het beantwoorden van de brief zijn we ook met de PleegOuderRaad Juzt in gesprek
gegaan om met hen te spreken over hoe zij de toekomst voor zich zien. Dit was een erg
prettig en constructief overleg. Samen met de PleegOuderRaad Juzt zijn we aan het kijken
hoe de pleegzorg idealiter georganiseerd zou moeten zijn.

CDA Mevr. Michielsen
Vraag
Met betrekking tot de pleeggezinnen stellen we ons de vraag om hoeveel van de 500
gezinnen het gaat in onze gemeente.
Wat was het antwoord van de wethouder op de gestelde vragen.
Antwoord
De gemeente Woensdrecht heeft 17 pleeggezinnen.
De brief PleegOuderRaad Juzt is regionaal beantwoord. In de beantwoording van deze
brief zijn we ingegaan op hoe de gemeenten in West-Brabant West de komende periode
voor zich zien met daarbij ook de uitleg van ons besluit om Juzt uit te faseren.
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Met ingang van de decentralisatie per 2015 zijn wij gaan sturen op het verkrijgen van
alternatieven voor zware zorg onder het mom “licht waar kan, zwaar waar nodig”. In deze
ontwikkeling hebben wij onze partners in het zorglandschap meegenomen. Wij
verwachten van hun dat zij hun bedrijfsvoering hierop aanpassen en een omslag in
denken om aan te kunnen blijven sluiten op onze visie. Helaas is Juzt hier niet voldoende
in geslaagd.
Het contract met pleegzorg is met een jaar verlengd waardoor er voorlopig nog niets
veranderd. Voor de lange termijn willen wij voortzetting van pleegzorg zonder Juzt
geborgd hebben. Hierin staat het belang van het kind voorop. De vele goede elementen
van pleegzorg dit het team van Juzt biedt willen wij behouden. Ook staat voor ons niet ter
discussie dat pleegouders en pleegkinderen bij elkaar kunnen blijven. Kortom we willen
behouden wat werkt en willen de kans grijpen om te verbeteren wat beter kan.
Naast het beantwoorden van de brief zijn we ook met de PleegOuderRaad Juzt in gesprek
gegaan omdat we ze graag willen betrekken in het goed neerzetten van pleegzorg voor de
lange termijn.

A.6 – Raadsinformatienota huishoudelijke hulp toelage 2020
PvdA Mevr. de Koning
Vraag
Hoeveel inwoners maken er nu gebruik van deze regeling?
Antwoord
Na het eerste kwartaal van 2020 leveren zorgaanbieders de verantwoording van de
ingezette zorg op basis van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) regeling aan bij de
gemeente. Het is daarom op dit moment nog niet duidelijk hoeveel inwoners er op dit
moment gebruik maken van de HHT-regeling. Naar schatting hebben in 2019 in totaal
ongeveer 100 inwoners van de gemeente Woensdrecht gebruik gemaakt van de HHTregeling. Dit betreft een schatting, omdat nog niet alle verantwoordingen over 2019 bij de
gemeente zijn ingediend. Er wordt gewerkt met het achteraf verantwoorden van de
ingezette zorg, om zowel zorgaanbieders als medewerkers van de gemeente niet te
belasten met extra administratieve taken. Indien gewenst wordt u later nog geïnformeerd
het exact aantal inwoners wat in 2019 en het eerste kwartaal van 2020 gebruik heeft
gemaakt van de HHT-regeling.

Vraag
Wat zijn de kosten daarvan?
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Antwoord
Het College van de gemeente Woensdrecht heeft besloten een bedrag van € 31.000,- op te
nemen in de begroting voor de inzet van zorg op basis van de Huishoudelijke Hulp
Toelage (HHT) regeling voor het eerste kwartaal van 2020. Dit bedrag betreft een
plafondbedrag en zal daardoor niet hoger uitkomen. Na het eerste kwartaal van 2020
wordt de HHT-regeling beëindigd.

A.7 – Raadsinformatienota invoering wet verplichte ggz
D66 Dhr. van der Ha
Vraag
Waar kunnen de inwoners hun zorgen over buren melden?
Antwoord
Inwoners die zich zorgen maken over de geestelijke gemoedstoestand van zijn of haar
buurman – of eenieder die dicht bij hen staan – kunnen contact opnemen met het
Meldpunt Crisiszorg. Een intakemedewerker met ggz-expertise zal hier triage uitvoeren
en beoordelen of, en zo ja, welke hulp er kan worden ingezet. Wanneer er geen acute
dreiging is, maar wel grote zorgen zijn, zal het OGGZ-team van GGZ WNB een
(verkennend) onderzoek uitvoeren. Het Meldpunt Crisiszorg is te bereiken op 0800-5099.

Vraag
Wat zijn de criteria waaraan getoetst wordt of er actie moet worden ondernomen?
Antwoord
Of er daadwerkelijk actie moet worden ondernomen, dat wil zeggen dat een verzoek tot
zorgmachtiging wordt ingediend bij de officier van justitie ter oplegging van gedwongen
zorg , wordt getoetst aan de hand van de criteria die voor deze zorgmachtiging zoals
opgenomen in de nieuwe wet. De criteria voor een zorgmachtiging zijn:
- Er is sprake van (dreigend) ernstig nadeel
Door een psychische stoornis veroorzaakt de persoon ernstig nadeel of dreigt dit te
veroorzaken voor zichzelf, voor een ander of voor personen of goederen in het algemeen.
- Er is geen alternatief
Er zijn geen mogelijkheden meer voor vrijwillige zorg.
- De verplichte zorg is proportioneel
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De verplichte zorg moet in verhouding staan tot het beoogde doel ervan. Het verplicht
moeten opleggen van zorg wordt afgewogen tegen het ernstig nadeel dat ontstaat zónder
verplichte zorg.
- De verplichte zorg is effectief
Het moet aannemelijk zijn dat de verplichte zorg effectief is, dus het gewenste resultaat
zal hebben.

A.8 – Raadsinformatienota tussenevaluatie beleidsplan sociaal
domein
VVD Dhr. Willeboordse
Vraag
Ook voor volwassenen bestaat de mogelijkheid op een vergoeding voor culturele- en
sportactiviteiten via de regeling sociaal culturele bijdrage voor de minima. De VVD
waardeert hoe wij met het armoedebeleid mensen helpen zoals aanschaf van een fiets of
laptop waar nodig, sport en of spel voor beweging van kinderen, maar vraagt zich wel het
volgende af:
Zit er een wettelijke verplichting aan deze mogelijke vergoedingsbijdrage van
volwassenen die hier aanspraak op kunnen maken.
Antwoord
Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om alle inwoners – en vooral kinderen – te
laten meedoen in de samenleving. Mensen die moeten rondkomen van een
minimuminkomen kunnen hierbij ondersteuning krijgen. Een gemeentelijk instrument
daarvoor is het armoedebeleid (en integrale schuldhulpverlening). De exacte invulling
daarvan is aan iedere gemeente zelf. Gemeenten hebben met name keuzevrijheid in het
bepalen van de inkomens- en vermogensgrens en de referteperiode. De referteperiode is
de periode waarop de aanvrager een bepaald inkomen heeft om in aanmerking te komen
voor de regeling.

A.10 – Raadsinformatienota Juzt en 10 E1 artikel 34 vragen Juzt
PvdA Mevr. de Koning
Vraag
Wij danken het college voor de beantwoording van artikel 34 vragen.
In raadsinformatienota worden wij bijgepraat over de ontwikkelingen.
Deze is echter van 16 december. Zijn er ondertussen nog verdere ontwikkelingen?
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Antwoord
De regio West-Brabant West streeft naar het uitfaseren van Juzt per 1 april 2020. Op dit
moment wordt gesproken met verschillende organisaties voor overname van onderdelen
van Juzt. Deze versnelling vanuit West-Brabant Oost heeft tot gevolg dat voor een aantal
jeugdigen die nog na 1 april zorg zullen zijn bij Juzt een passende oplossing wordt gezocht.
Deze cliënten zijn goed in beeld, en het potentieel aan aanbieders ook. Voor veruit de
meeste cliënten uit West-Brabant West is in de afgelopen maanden een goede oplossing
gevonden.
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