Raadsinformatiebrief

Aan:
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Doel:
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Aard informatie:

de leden van de raad
college van Heusden
19 juni 2018
Begroting 2019 regio Hart van Brabant
ter kennisname/ter informatie
toezegging
openbaar

Aanleiding
Tijdens de Informatievergadering van 14 juni 2018 is een toezegging gedaan bij de behandeling van
het raadsvoorstel ‘Jaarrapport 2017, kaderbrief en begroting 2019 Regio Hart van Brabant’. Door de
wethouder is toegezegd de vragen gesteld door mevrouw Verhoofstad, schriftelijk te beantwoorden.
Met deze raadsinformatiebrief worden de gestelde vragen beantwoord.
Informatie
Waarom koopt Waalwijk de WMO-ondersteuning niet collectief in?
Waalwijk heeft ervoor gekozen om niet mee te doen met de regionale inkoop Wmo-begeleiding, omdat
hun visie niet aansluit bij de regionale visie.
We willen een dementie-vriendelijke regio zijn. Welke plannen liggen er concreet op de rol voor de
gemeente Heusden? Wordt er ook aan de voorkant aandacht besteed, bijv. met de bouw van
woningen.
De regio Hart van Brabant is ondertussen een ‘dementievriendelijke regio’ wat wil zeggen dat alle
gemeenten aangesloten zijn bij de beweging ‘Dementie Vriendelijke Gemeente’ ofwel DVG. Ook
Heusden is sinds 2015 een DVG-gemeente. In 2017 is door verschillende organisaties (waaronder de
gemeente en Woonveste) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In onze gemeente zijn een
kerngroep en verschillende werkgroepen actief met verschillende thema’s. Het jaarplan 2018 is
bijgevoegd bij deze raadsinformatiebrief. Daarin is te zien op welke onderwerpen er dit jaar wordt
ingezet.
Programma Care: er wordt gesproken over concrete knelpunten in de zorg op te lossen door
samenwerking tussen het zorgnetwerk Midden-Brabant en de regiogemeenten. Over welke concrete
problemen hebben we het hier en aan welke mogelijke oplossingen wordt gedacht?
Er zijn vier knelpunten uitgelicht voor dit programma, namelijk:
- regie bij complexe casuïstiek bij jeugd;
- jongeren met licht verstandelijke beperking tussen wal en schip;
- het loket blijkt in praktijk meerdere toegangen;
- behoud van huishoudelijke hulp bij overgang Wmo naar Wlz.
Er zijn nog geen oplossingen bedacht, maar de vorm waarin deze knelpunten opgepakt zullen worden
is wel helder. Dit wordt gedaan met kleine doorbraakteams die in een korte intensieve periode het
probleem verkennen en oplossen.
Beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang, Preventieve GGZ en verslavingszorg: Kan er iets
gezegd worden over de concrete financiële risico’s voor de gemeente Heusden?
Zoals ook gezegd wordt in de toelichting bij de begroting 2019 van Hart van Brabant zijn de
voorbereidingen rondom Beschermd Wonen in volle gang en zal ook in 2019 hierop ingezet worden.
De exacte financiële risico’s zijn op regionaal niveau nog niet compleet in beeld. Het is op dit moment
dus ook niet mogelijk om de concrete financiële risico’s voor Heusden inzichtelijk te maken.

Jaarplan 2018 Heusden Dementievriendelijke Gemeente
In dit jaarplan is vastgelegd waar het project Dementie Vriendelijk Heusden zich in 2018 op gaat richten. Op welke resultaten ligt de focus en welke acties
worden er ondernomen. Daarnaast wordt in dit plan ook de rolverdeling voor 2018 vastgelegd. In 2017 is het voorzitterschap en een deel van de rol van
secretaris in handen geweest van de gemeente. In 2018 worden deze rollen overgedragen op andere deelnemers van de kerngroep.
Voor 2018 ligt de focus voor Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG) op:
- het verstevigen van de beweging in de gemeente;
- het ontwikkelen en continueren van projecten voor de doelgroep.
Beiden worden in dit jaarplan verder uitgewerkt, waarbij wordt aangegeven wat we willen bereiken, hoe we dat willen gaan doen en wanneer het bereikt moet
zijn.
De rol van voorzitter wordt in 2017 uitgevoerd door Tijn Kloet, namens Stichting Schakelring. Vice-voorzitter is Katja Jochems, namens Thebe. De rol van
secretaris is gedurende 2017 in handen van Petra Hoos, namens de Wmo-adviesraad Heusden.
De verschillende projecten zijn te verdelen in projecten die nieuw te ontwikkelen zijn, projecten die al bestaan, maar die gecontinueerd en ingebed moeten
worden en projecten die al voldoende ingebed zijn waarbij de nadruk vooral op in stand houden en monitoren ligt.
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Eerste prioriteit DVG 2018
Doel: Het verstevigen van de beweging in de gemeente Heusden
Resultaat

Wie

Acties

Termijn

Voortgang dagelijks bestuur
en kerngroep DVG

Kerngroep

Deelname aan vergaderingen
en werkgroepen DVG

Hele jaar

Informeren Gemeenteraad

Afvaardiging
kerngroep

1e kwartaal
2018

Duidelijke structuur
kerngroep en werkgroepen

Kerngroep

Presentatie jaarplan 2018 in
informatievergadering
Samenleving of thema-avond
De verschillende taken van de
kerngroep en werkgroepen
helder formuleren
Kerngroep en werkgroepen
verder vullen en
vergaderstructuur vastleggen

1e kwartaal
2018

Budget
€ 750

Toelichting
Budget beschikbaar voor
invulling rol secretaris.

1e kwartaal
2018

Het verstevigen van de beweging in het regionaal netwerk
Resultaat
Kennisdeling versterken
tussen regiogemeenten

Implementatie Ketenzorg
Dementie

Wie
Chantal

Noor

Actie

Termijn

Deelname aan regionale
overleggen (ROD)

Hele jaar
door

Delen en wellicht ontwikkelen
van idee kennisbank

Hele jaar
door

Doorvertaling regionale notitie
naar lokale situatie

1e helft
2018
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Budget

Toelichting

Projecten en activiteiten DVG 2018
PR en kennisdeling
Resultaat
PR en communicatieplan

Wie
Tijn

Actie

Termijn

Ontwikkelen website en sociale
media DVG

1e kwartaal
2018
Hele jaar
door
Hele jaar
door
Hele jaar
door

Chantal

Op peil houden van kennis
thema dementie

Kerngroep

Uitvoeren PR en
communicatieplan
Bezoeken Masterclasses e.d.

Dementie onder de aandacht
brengen bij partners en
netwerk
Themabijeenkomst
verenigingen

Kerngroep

Netwerken

ntb

Organiseren van
themabijeenkomst dementie
voor verenigingen

Ria

Budget

Toelichting

€ 10

Kosten tot en met 21-12-2018
zijn in 2017 voldaan. Jaarlijkse
kosten bedragen € 270

€ 500

Budget beschikbaar voor
eventuele (reis)kosten
gemaakt door vrijwilligers

€ 400

Budget beschikbaar voor
zaken zoals locatie, spreker,
koffie/thee enz.

Ondernemersplan
Resultaat
Implementatie
ondernemersplan

Wie
Marion
Silvia

Actie

Termijn

Informatie aan ondernemers
door middel van
dementiewaaier
Actieve inzet van ondernemers
voor de doelgroep door training
aan te bieden

1e kwartaal
2018
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1e kwartaal
2018

Budget

€ 400

Toelichting
Kosten ontwikkeling en druk
dementiewaaier zijn voldaan in
2017
Budget beschikbaar voor
training/bijeenkomst voor
ondernemers

Week van de Alzheimer
Resultaat
Aandacht voor thema
dementie rondom Wereld
Alzheimerdag (21
september)

Wie
Leontine
Marion
Bibliotheek

Alzheimercafe in Week van
de Alzheimer

Alzheimercafé

Actie

Termijn

Invulling programma week van
de Alzheimer
Uitvoering programma week
van de Alzheimer inclusief
lezing, vervolg op lezing
Roding-Schilt en ‘de markt op’.
Bijzonder Alzheimercafé in
week van Alzheimer

Juni
2018
September
2018

Budget

€ 700

September
2018

Toelichting

Budget beschikbaar voor
activiteiten

Organisatie is in handen van
Alzheimercafé/O3/Schakelring

Theehuis
Resultaat
Continuering en inbedding
theehuis in voorliggend veld

Wie
Petra

Actie

Termijn

Budget

Uitvoering 1e Theehuis 2018

Februari
2018

€ 250

Inbedding Theehuis door
duidelijke taakomschrijving
voorlichters Alzheimer, waarbij
zwaartepunt uitvoering bij hen
ligt
Ondersteuning en faciliteren
2e en 3e Theehuis
Evaluatie Theehuis 2018

2e helft
2018

€ 300

2e helft
2018
4e kwartaal
2018

€ 200

Topy
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Toelichting
Budget beschikbaar
organisatie Theehuis ‘oude
stijl’
Budget voor inzet voorlichters
Alzheimer (á 70 per persoon
per Theehuis)

Budget voor kosten locatie,
koffie/thee enz.

Wonen
Resultaat

Wie

Inbedding signalering
problematiek door
medewerkers die vee
klantcontanten hebben, zoals
beheerders van Woonveste

Trudy

Ondersteuning bij initiatieven
rondom wonen met zorg

Marion

Actie

Termijn

Ontwikkelen van duidelijk
proces om signalen om juiste
plek te laten landen
Medewerkers informeren over
dementie om zo bewustzijn te
creëren
Actief oppikken van initiatieven
en waar nodig meedenken om
initiatieven te laten slagen

Mieke
Silvia

Budget

Toelichting

1e kwartaal
2018
2e kwartaal
2018

€ 250

Budget voor training

Hele jaar
door

Meten
Resultaat
Meten van maatschappelijke
impact DVG op samenleving

Wie
Tijn
ntb

Actie

Termijn

Aansluiten bij ontwikkeling van
meetinstrument

1e helft
2018

Uitvoeren resultaatmeting
DVG Heusden

2e helft
2018

Budget

Toelichting

Budget

Toelichting

Bewegen
Resultaat
IVN activiteit

Wie
Marion

Actie

Termijn

Organisatie IVN activiteit in mei
en eventueel in najaar

Mei en evt
3e kwartaal
2018

Ria

5

€ 1.000

Budget voor kosten inzet IVN
voor 2 wandelingen à 500 euro

Zorgen voor voldoende
beweegaanbod bij de
verenigingen voor de
doelgroep.

De Schroef

De Schroef betrekken bij
kerngroep DVG

Monitoren van ontwikkelingen
rondom het beweegaanbod
voor de doelgroep
Wanneer er knelpunten
gesignaleerd worden rondom
dementie, dan oppakken.
De Schroef uitnodigen voor
kerngroep

Hele jaar
door
Hele jaar
door
1e kwartaal
2018

Onderwijs
Resultaat
Lespakket dementie wordt
aangeboden op basisscholen
in Heusden

Wie
Ria

Actie

Termijn

Stimuleren van basisscholen
om aan de slag te gaan met
lespakket en waar nodig
ondersteuning bieden

Marion
Scala

Hele jaar
door

Budget
€ 200

Toelichting
Budget voor presentje voor
deelnemende scholen

Afvalscheiding
Resultaat
Negatieve effecten invoering
omgekeerd afvalinzameling
voor doelgroep aanpakken

Wie
Katja
Gemeente

Actie

Termijn

Nagaan welke nadelige
effecten de doelgroep
ondervind aan het omgekeerd
afval in zamelen
Mogelijke oplossing
ontwikkelen en implementeren
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2e helft
2018

2 helft 2018

Budget

Toelichting

Daginvulling en dagbesteding
Resultaat
Huidige en toekomstige
daginvulling/dagbesteding
locaties dementieproof
maken

Wie
Mieke

Actie

Termijn

Monitoren van ontwikkelingen
rondom de verschillende
locaties in de gemeente
Wanneer er knelpunten
gesignaleerd worden rondom
dementie, dan oppakken.
Coördinator daginvulling en
dagbesteding uitnodigen voor
kerngroep

Silvia

Daginvulling en
dagbesteding betrekken bij
kerngroep DVG

Budget

Toelichting

Budget

Toelichting

Hele jaar
door
Hele jaar
door
1e kwartaal
2018

Alzheimercafé
Resultaat
Zicht houden op continuïteit
Alzheimercafé

Wie
Leontine

Actie

Termijn

Monitoren Alzheimercafe (10
keer per jaar)

Alzheimercafé/O3/
Schakelring

Hele jaar
door

Het Alzheimercafe ontvangt
hiervoor een aparte subsidie
van de gemeente via
O3/Schakelring

Nieuwe initiatieven die het komende jaar vanuit de kerngroep worden geïnitieerd zullen verder middels een apart plan van aanpak inclusief
financieringsvoorstel worden uitgewerkt in werkgroepen.
Met als uitgangspunt kwaliteit gaat boven kwantiteit.
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Begroting 2018
Doel
Het verstevigen van de beweging in de gemeente Heusden
PR en kennisdeling

Ondernemersplan
Week van de Alzheimer
Theehuis
Wonen
Bewegen
Onderwijs
Onvoorzien
Totaal

Resultaat
Voortgang dagelijks bestuur en kerngroep DVG
PR en communicatieplan
Op peil houden van kennis thema dementie
Themabijeenkomst verenigingen
Implementatie ondernemersplan
Aandacht voor thema dementie rondom Wereld Alzheimerdag
Continuering en inbedding Theehuis in voorliggend veld
Inbedding signalering problematiek door beheerders Woonveste
IVN activiteit
Lespakket dementie wordt aangeboden op basisscholen in Heusden
Budget voor onvoorziene activiteiten
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Budget
€ 750
€ 10
€ 500
€ 400
€ 400
€ 700
€ 750
€ 250
€ 1.000
€ 200
€ 40
€ 5.000

