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INLEIDING
Met de komst van de WMO per 1 januari 2007 is ’s-Hertogenbosch
centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en
ontvangt rijksmiddelen uit de Decentralisatieuitkering MO/VB/OGGZ. Met
betrekking tot Wmo prestatievelden 7, 8 en 9 vallen de gemeenten Maasdriel en
Zaltbommel onder centrumgemeente ’s-Hertogenbosch.
Concreet betekent het dat de inwoners van de gemeenten Zaltbommel en
Maasdriel gebruik kunnen maken van de opvangvoorzieningen in ’sHertogenbosch. De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel moeten de lokale
zorgpartners stimuleren outreachend te werken en bemoeizorg uit te voeren.
Daarnaast zijn de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel verantwoordelijk voor een
goede preventie en vroegsignalering.
De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel vallen met betrekking tot
veiligheidshuiscasussen onder de Veiligheidsregio Gelderland - Zuid. Deze
casussen blijven via het Veiligheidshuis in Tiel lopen. Het gaat hierbij om huiselijk
geweld, loverboys, veelplegers, nazorg ex- gedetineerden en andere justitiële
zaken.

MELDPUNT BEMOEIZORG BOMMELERWAARD (MBB)
De centrale rol is weggelegd bij het MBB:
 het beoordelen van de zorgvraag;
 inventariseren van de problematiek;
 doorverwijzen naar behandelende instantie;
 monitoring van de voortgang (nazorg).
In het MBB zijn partijen vertegenwoordigd die op outreachende basis doelgericht
en daadkrachtig de bemoeizorg uit te voeren. Een voortrekkersrol wordt hierin
genomen door de casusregisseur. Meldingen komen bij hem binnen en hij
verzorgt de eerste screening en onderzoek naar de casus. De beoordeling van de
casus wordt afgestemd binnen het MBB.
Het MBB is als volgt samengesteld: Henk van Zon (medewerker CVTB en Reinier
van Arkel) is gevraagd om (in ieder geval) tot juni 2013 Casusregisseur MBB te
zijn. Hij begeleidt de zorgpartners in het outreachend werken. Het MBB bestaat
naast de casusregisseur uit twee maatschappelijk werkers van STMR, een
casusmanager van Novadic Kentron, een casusmanager van Reinier van Arkel en
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een MEE consulent. Een keer in de twee weken komen ze samen. De
casusregisseur treedt op als voorzitter van dit overleg.
Alle partners van het MBB opereren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. De rol
van casusregisseur binnen het MBB ligt bij de Reinier van Arkel Groep. Dit
ontslaat andere zorgpartners niet van hun eigen verantwoordelijkheid op hun
eigen terrein.

KETENOVERLEG BOMMELERWAARD
Naast het MBB bestaat het Ketenoverleg Bommelerwaard, zij komen een keer in
de 6 weken samen. Hierin zijn partners verenigd die direct te maken krijgen met
de doelgroep. In dit overleg wordt afgestemd over acties rondom dossiers en is
ruimte voor consultatie. Het doel van het Ketenoverleg is deskundigheid met
elkaar delen. In principe komen hier geen meldingen binnen (deze gaan direct
naar het MBB).
Ketenoverleg partners:
 Stichting Maatschappelijke Zorg Rivierenland (STMR)
 MEE
 Woningstichting De Kernen
 Woningstichting Woonlinie
 Woningstichting Maasdriel
 Wijkagent Zaltbommel
 Wijkagent Maasdriel
 Wmo consulent Gemeente Zaltbommel
 Dorpen- of wijkcoördinator Gemeente Zaltbommel
 Afgevaardigde Gemeente Maasdriel (voorlopig)
 Sociale Dienst Bommelerwaard
 Meldpunt Bemoeizorg Bommelerwaard
Het voorzitterschap en secretariaat wordt verzorgd door de partners in het
ketenoverleg.
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