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Het is gewenst om een beleidsregel vast te stellen met
betrekking tot de aangifte en registratie van een briefadres om
het oneigenlijk gebruik van het briefadres tegen te gaan en om
kwetsbare groepen zonder woonadres, te registeren op een
briefadres.
Voor deze kwetsbare groep is nu in de regeling opgenomen dat
de gemeente zelf of een instelling voor maatschappelijke opvang
als briefadresgever op kan treden.
Prestatieafspraken
In de Woningwet is geregeld dat woningcorporaties ieder jaar
Woonzorg Nederland een bod uitbrengen op het woonbeleid van de gemeenten waarin
en informatie overige zij bezit hebben. Dit bod is vervolgens de basis om
kleine corporaties
prestatieafspraken met elkaar te maken. Met woningcorporatie
Casade zijn deze prestatieafspraken inmiddels gesloten.
Naast Casade zijn er echter nog een aantal andere
woningcorporaties actief in de gemeente Waalwijk, zij het op veel
kleinere schaal. Eén daarvan is Woonzorg Nederland. Zij hebben
151 zelfstandige woningen en 120 intramurale plaatsen in bezit
in de gemeente Waalwijk. Woonzorg Nederland heeft
aangegeven graag jaarlijks prestatieafspraken te maken met de
gemeente Waalwijk.
Subsidieverlening
Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening vraagt een
Juvans 2018
subsidie van € 260.653,- aan voor hulpverleningsactiviteiten in
2018.
Voorgesteld wordt om Juvans voor 2018 een budgetsubsidie van
€ 260.653,- te verlenen. Dit bedrag is in lijn met voorgaande
jaren en is opgenomen in de subsidieregeling Maatschappelijke
Ontwikkeling 2018. In de bijlage zijn de prestatieafspraken
opgenomen, die zijn onderverdeeld in drie categorieën:
- individuele hulpverlening bij complexe problematiek;
- trainingen in groepsverband;
- maatschappelijk werk risicojeugd.
T.a.v. de prestatieafspraken van 2017 wordt voorgesteld de inzet
van Juvans als volgt aan te passen:
- de uren voor individuele hulpverlening verhogen van 1.741
naar 1.898 uur op jaarbasis;
- de uren voor maatschappelijk werk risicojeugd verhogen van 30

Voorgesteld wordt te besluiten om,
de regeling briefadres gemeente Waalwijk 2017 vast te
stellen.

Voorgesteld wordt te besluiten om,
In te stemmen met de prestatieafspraken tussen Woonzorg
Nederland en de gemeente Waalwijk, zoals vastgelegd in
de bijlage bij dit voorstel;
Wethouder Daandels te machtigen de prestatieafspraken
met Woonzorg Nederland te ondertekenen.

Het college besluit,
• Aan Juvans voor 2018 een budgetsubsidie van €
260.653,- te verstrekken;
• Akkoord te gaan met de prestatieafspraken zoals vermeld
in de bijlage;
• Hulpverlening complexe problematiek en
groepstrainingen per 1 januari 2019 in te kopen via een
aanbestedingstraject;
• Juvans middels een beschikking van bovenstaande in
kennis te stellen.
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naar 36 uur per week;
- de trainingen in groepsverband van 7 naar 4 trainingen per
jaar.
Deze aanpassingen zijn gebaseerd op de praktijkervaringen en
cijfers over 2016 en 2017. Hieruit blijkt een toename van de
vraag naar individuele hulpverlening (waardoor wachtlijsten
ontstaan) en maatschappelijk werk risicojeugd (ve rhogen van
ureninzet leidt tot meer outreachend werken en daarmee tot
snellere signalering en meer preventieve inzet. Tevens biedt het
de flexibiliteit om de juiste inzet te plegen voor risico - en
veiligheidsdossiers, te denken aan dossiers vanuit TLTH).
Daarentegen is er voor groepstrainingen vaak een minimaal
aantal aanmeldingen en is veel inzet nodig om voldoende
deelnemers te genereren.
Het betreft een subsidie voor de periode van 1 jaar. Juvans krijgt
subsidie voor de inzet bij complexe casuïstiek en
groepstrainingen. Dat gebeurt dan op indicatie vanuit team WijZ,
als betrof het een maatwerkvoorziening. Die kopen we normaal
gesproken in via een aanbestedingstraject. Ons voorstel is om
per 1 januari 2019 ook over te gaan tot aanbesteding van de
complexe casuïstiek en groepstrainingen, waarbij Juvans als één
van de mogelijke partijen kan meedingen. Dit betekent dat de
subsidie per 31 december 2018 wordt beëindigd voor individuele
hulpverlening bij complexe problematiek en trainingen in
groepsverband. Middels de subsidieverlenings-beschikking stellen
wij Juvans hiervan op de hoogte. Het maatschappelijk werk
risicojeugd betreft een outreachtende en laagdrempelige
voorziening, waarvoor aanbesteding niet van toepassing is.

