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De Inloopfunctie GGZ is overgeheveld van AWBZ naar
Het college besluit,
Wmo. Was het voorheen een functie die door de
1. Kennis te nemen van het plan van RIBW Brabant
centrumgemeenten werd opgepakt, nu is het een
i.s.m. Contourdetwern inzake de opzet van een
verantwoordelijkheid van alle gemeenten. De inloopfunctie ontmoetings- en ontwikkelingsplek voor (kwetsbare)
GGZ is bedoeld voor personen met een langdurige
burgers in de wijk;
psychische stoornis en daarmee samenhangende
2. Akkoord te gaan met het ingediende plan en RIBW
beperkingen (zoals een beperkte sociale redzaamheid).
Brabant en t.b.v. de pilot een eenmalige bijdrage toe
De inloopfunctie wordt beschouwd als de meest
te kennen van € 11.000, dit onder voorwaarde dat
laagdrempelige functie in het kader van dag- en
nadere afspraken worden gemaakt over monitoring
arbeidsmatige activiteiten. Er is dan ook geen (Wmo)
en evaluatie.
indicatie vereist voor deelname.
RIBW Brabant wil deze functie vervullen i.s.m.
Contourdetwern. Er is een projectvoorstel ingediend voor
de opzet van een ontmoetings- en ontwikkelingsplek voor
(kwetsbare) burgers in de wijk. Het plan sluit aan op de
gemeentelijke visie die uitgaat van de ontwikkeling van
WIJ-dienstencentra en het organiseren van laagdrempelige
ondersteuning in de wijk en buurt met inzet van
vrijwilligers en ervaringsdeskundigen waardoor duurdere
zorg zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het project is
onder meer gericht op het ontwikkelen van eigen kracht
en zelfredzaamheid en het meedoen aan de samenleving
(ontmoeten -> activeren -> participeren).
De gevraagde financiële middelen bedragen in totaal €
11.000,- Hiervoor wordt volgens het plan voor een periode
van 52 weken inloop geboden á 4 uur per week in een
nader te kiezen buurthuis.
Geadviseerd wordt om akkoord te gaan met het
ingediende plan en RIBW Brabant een exploitatiesubsidie
toe te kennen van € 11.000,-, dit onder voorwaarde dat
nadere afspraken worden gemaakt met de gemeente over
monitoring (elk kwartaal een voortgangsgesprek/
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B50.RNO Beantwoording
raadsvragen
LokaalBelang op
grond van artikel 37
RvO inzake
oplossingspercentages politie
B51.RNO Schriftelijke vragen
GroenLinksaf op
grond van art. 37
RvO Klimaatambities
Waalwijk na
gerechtelijke
uitspraak
B52.RNO Raads-infobrief
zienswijze ontwerptracebesluit t.b.v.
Drongelens Kanaal
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rapportage) en evaluatie (de resultaten). Verder wordt
voorgesteld om het project uit te breiden naar twee
buurthuizen (WIJ-dienstencentra) waarbij de inzet over
deze twee centra wordt verdeeld. Dekking is mogelijk
conform de subsidieregeling RSO 2015, artikel 11
‘Waalwijk voor elkaar'; Wmo budget 6605055.
De fractie van LokaalBelang heeft schriftelijke vragen
Het college besluit,
gesteld op grond van artikel 37 RvO inzake landelijke
De brief met de beantwoording van de gestelde
cijfers oplossingspercentages politie.
vragen door te sturen aan de fractie van
Bijgevoegd treft u de conceptbrief met beantwoording aan. LokaalBelang.
U wordt geadviseerd om bijgevoegde brief door te sturen
aan de fractie van LokaalBelang.
De heer Slaats heeft schriftelijke vragen op grond van art.
RvO gesteld inzake de klimaatambities van de gemeente
Waalwijk na de gerechtelijke uitspraak in de zaak die
Urgenda tegen de Nederlandse Staat heeft aangespannen.
Een brief met beantwoording van de schriftelijke vragen is
bijgevoegd.
De brief is voor zijn vakantie kortgesloten met de heer Van
Groos.
De stichting ‘van gol naar beter' heeft op 24 juni 2014
haar zienswijze over het ontwerp-tracebesluit t.b.v. het
Drongelens Kanaal aan de raad gezonden.
De raad heeft besloten dat uw college tot beantwoording
kon overgaan en dat de raad hierover zou worden
geïnformeerd.
De reactie van de stichting was gericht op de
betrokkenheid van inwoners bij het GOL, de gemeente
Waalwijk daarin participant is, de provincie als trekker van
dit project fungeert en binnen het project is afgesproken,
dat de communicatie vanuit GOL via de provincie verloopt.
GS hebben een reactie uit laten gaan.
Een kopie van deze brief is bijgevoegd.

Het college besluit,
in te stemmen met de beantwoording en de
beantwoording aan de griffie te sturen.

Het college besluit,
de raad over de afdoening van de brief van de
stichting van ‘gol naar beter' te informeren conform
bijgaande concept-raadsinformatiebrief.

