
Van: Anne-Marie Boot Anne-Marie.Boot@schouwen-duiveland.nl
Onderwerp: FW: Bericht ASD Zelfregiecentrum Schouwen-Duiveland

Datum: 12 mei 2022 om 08:34
Aan: Adviesraad Sociaal Domein info@sociaalsd.nl

 
 
Van: Lenet Verzijl <Lenet.Verzijl@schouwen-duiveland.nl> 
Verzonden: donderdag 6 januari 2022 16:15
Aan: Anne-Marie Boot <Anne-Marie.Boot@schouwen-duiveland.nl>
Onderwerp: Bericht ASD Zelfregiecentrum Schouwen-Duiveland
 
Anne-Marie,
Voeg jij de raadsbrief toe en wil je onderstaand bericht doorsturen naar de ASD.
Bedankt en groet,
Lenet
 
 
 
Beste Adviesraad Sociaal Domein,
 
Ter kennisgeving
Op 6 juli 2021 heeft het college ingestemd met het indienen van het projectplan Zelfregiecentrum
Schouwen-Duiveland door Stichting HerstelTalent bij het Transformatiefonds Ambulantisering GGZ
Zeeland. Op 21 december is het college geïnformeerd over de toekenning van de subsidie voor het
ontwikkelen van het Zelfregiecentrum. Het college informeert de gemeenteraad en u via de
bijgevoegde raadsbrief en het Projectplan Zelfregie Schouwen-Duiveland.
 
Zelfregiecentrum
St. HerstelTalent signaleert uit ondersteuningstrajecten met inwoners en gesprekken met
samenwerkingspartners dat er behoefte is aan een fysieke voorziening die preventieve ondersteuning, zorg en
veiligheid biedt. Deze behoefte is mede ontstaan doordat de GGZ geen laagdrempelige en toegankelijke
voorzieningen kent in onze gemeente. Door het ontbreken van preventieve voorzieningen kunnen in het
ergste geval overlast-gevende situaties ontstaan. Ook in onze gemeente zijn inwoners met GGZ-problematiek
en/of een licht verstandelijke beperking, die ook andere problemen hebben (zoals een verslaving) en daardoor
gevaarlijk gedrag vertonen of een risico hebben op gevaarlijk gedrag. 
 
Pilot, projectleiding en proces
De projectleiding is in handen van Stichting HerstelTalent. Nu de middelen zijn toegekend aan de stichting
werkt Stichting HerstelTalent aan de concretisering van het plan.
De uitkomsten van de pilot jaren 2022 en 2023 zijn van belang om in 2024 tot een algemene conclusie te
komen van de effecten van de pilot. De gemeenteraad informeren we ieder jaar middels een raadsbrief. In
2024 biedt het college de gemeenteraad een voorstel aan met daarin de resultaten, conclusie en advies.
 
Uitnodiging
Stichting HerstelTalent neemt u graag mee in de ontwikkeling van het Zelfregiecentrum.
Indien gewenst kan een presentatie georganiseerd worden voor de ASD.
 
 
In de verwachting dat u hierbij voldoende bent geïnformeerd,
 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Lenet Verzijl
 
Beleidsmedewerker Wmo,
Maatwerkvoorzieningen en onafhankelijke cliëntondersteuning
Afdeling Werken, Wonen en Leven
Van maandag tot en met donderdag.
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Van maandag tot en met donderdag.
0111- 452297
Kijk eens op Zeeland Zorgt Samen https://zzs.1sociaaldomein.nl/
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