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Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 24 februari 2015. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 24 februari 2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 03-03-2015 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                        
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
 

Besluit: 
1. Kennisnemen van de uitnodigingen. 
2. AF opdragen de afspraken te noteren in de agenda's. 
 

Onderwerp:                                                                                                                            
Lijst van ingekomen stukken – gericht aan B&W. 
 

Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen.  
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Onderwerp: 
Inzet middelen collectieve ggz-preventie 2015 
 
Extern bericht: 
De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht zetten 
sinds 2007 gezamenlijk middelen in voor collectieve GGZ-preventie die vanuit de AWBZ zijn overgeheveld 
naar de gemeenten. Omdat de gemeente Bergen op Zoom centrumgemeente is voor de maatschappelijke 
opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg, is destijds afgesproken ook de coördinatie 
van deze middelen bij de gemeente Bergen op Zoom neer te leggen. 
 
In het kader van de collectieve preventie worden door GGZWNB en Novadic Kentron in 2015 de volgende 
activiteiten uitgevoerd: 

- Gastlessen 'Ben je gek'?! (gastlessen voor jongeren over psychiatrische problemen); 
- 'Brussengroep' (Ondersteuning voor broers en zussen ('brusjes') van kinderen die in behandeling zijn 

bij het zorgprogramma Jeugd en Jongvolwassenpsychiatrie van GGZ WNB); 
- 'Let op de Kleintjes' (Groep voor kinderen die getuige zijn geweest van forse spanningen en conflicten 

tussen hun ouders); 
- Lotgenotengroep voor kinderen van ouders met psychiatrische of verslavingsproblemen (KOPP/KVO); 
- Alzheimercafe's; 
- Plezier op school (weerbaarheidstraining voor gepeste jongeren). 

 
De gemeente Roosendaal wil vanaf volgend jaar de collectieve preventie vormgeven op een schaalniveau dat 
aansluit bij hoe de Wmo is georganiseerd. Vanaf 1 januari 2016 zal de gemeente Roosendaal dan ook de 
coördinatie van de inzet van middelen voor collectieve GGZ-preventie zelf op zich nemen. De gemeente 
Bergen op Zoom wordt, in hun rol als hoofdaannemer, gevraagd de subsidierelatie inzake collectieve GGZ-
preventie met Novadic Kentron en GGZWNB voor het gedeelte van de gemeente Roosendaal per 1 januari 
2016 te beëindigen.   
 
Besluit: 
1. Ten behoeve van collectieve (GGZ) preventie de volgende activiteiten in te zetten: 
- Lotgenotengroep voor kinderen van ouder met psychiatrische of verslavingsproblemen. 
-     ‘Ben jij gek?’ gastlessen voor jongeren over psychische problemen. 
- Alzheimercafés gericht op voorlichting voor dementerende, hun partners en familieleden. 
- Brussengroep. 
- ‘Let op de Kleintjes’(Groep voor kinderen die getuige zijn geweest van forse spanningen en conflicten tussen 
hun ouders). 
- Plezier op school. Weerbaarheidstraining voor gepeste jongeren. 
2.     De middelen voor collectieve preventie, te weten € 47.926,-,  uit de Wmo- integratieuitkering over te 
maken aan de gemeente Bergen op Zoom, zodat de centrumgemeente subsidierelaties aan kan gaan voor de 
regio. 
3.     De gemeente Bergen op Zoom middels bijgaande brief te mandateren de middelen collectieve preventie 
te besteden zoals geformuleerd in de nota ‘Subsidie collectieve ggz-preventie 2015’ van de gemeente Bergen 
op Zoom. 
4. Gemeente Bergen op Zoom te verzoeken, in hun rol als hoofdaannemer, de subsidierelatie inzake 
collectieve ggz-preventie met Novadic Kentron en GGZWNB voor het gedeelte van de gemeente Roosendaal 
per 1 januari 2016 te beëindigen.  
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Onderwerp: 
Samenwerking zorginnovatie met Bergen op Zoom en Breda  
 
Extern bericht: 
De colleges van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal hebben een 
voorstel uitgewerkt voor de vorming van een regionale proeftuin. In eerste instantie op het gebied van 
zorginnovatie, mogelijk later ook voor andere economische sectoren.  
 
Het eerste project waarin concreet wordt samengewerkt, is “Cross Care”, Cross Care omvat de ontwikkeling 
van een innovatieve proeftuin in West-Brabant. Het project wordt gerealiseerd door het Care Innovation 
Center West Brabant (CIC) en is bedoeld om de opstart en vestiging van nieuwe zorgondernemers in Noord-
Brabant en Vlaanderen te stimuleren. De proeftuin, een hotspot voor zorginnovatie en kennis, zorgt voor 
aantrekkingskracht richting ondernemers met zorginnovaties waardoor zij zich sneller in West-Brabant zullen 
vestigen. Dit levert bedrijvigheid en werkgelegenheid op. De proeftuin wordt mede gevormd door studenten 
en inwoners, zodat de vier partijen (ondernemers, overheid, onderwijs en inwoners) gezamenlijk de juiste 
zorgproducten en diensten ontwikkelen die nodig zijn. 
 
Het project wordt door het CIC samen met Flanders Care (Vlaanderen) en Brainport (Oost-Brabant) 
voorgedragen voor een Europese subsidie. Het totale project zal bij optimale co-financiering 15 miljoen euro 
kunnen inzetten voor alle partijen uit Vlaanderen, Oost- en West-Brabant. De drie gemeenten in West-
Brabant financieren gezamenlijk 60.000 euro.  
 
Besluit: 
1.     Samen te werken op het gebied van zorgeconomie (innovaties) met de gemeenten Bergen op Zoom, 
Breda en Roosendaal. 
2.     De portefeuillehouder te mandateren om deze samenwerkingsovereenkomst te tekenen en te 
communiceren naar diverse partijen.  
3.     Tot de intentie om de Cross-Care aanvraag te co-financieren. 
4.     Bij de kadernota definitief te besluiten tot co-financiering. 
 

 


