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Inleiding

In opdracht van de SRE heeft de GGD Brabant-Zuidoost de monitor Maatschappelijke
Opvang, OGGZ, en Verslavingszorg, Regio Zuidoost-Brabant 2008 uitgevoerd.
In het rapport vindt u informatie (cijfers) over sociaal kwetsbare groepen in de samenleving
in de regio Zuidoost-Brabant. Het betreft de sociaal kwetsbare groepen binnen de
prestatievelden 7, 8, en 9 van de Wmo (verslaafden, zorgmijders, daklozen etc.). Het is de
bedoeling om de monitor jaarlijks uit te voeren. Door het jaarlijks monitoren van de
omvang van de kwetsbare groepen, hoopt de GGD in de toekomst trends te kunnen
waarnemen en te beschrijven.
Motivering
Aan de hand van een viertal indicatoren zijn de gegevens verzameld. De indicatoren zijn:
- Preventie;
- Signalering;
- Zorg/opvang;
- Activering/reïntegratie.
De eerste monitor geeft nog geen volledig beeld van de verschillende doelgroepen. De
monitor is een groeimodel.
• De monitor is sec bedoeld voor het geven van cijfers. De cijfers worden niet
beleidsmatig geïnterpreteerd.
• Organisaties verschillen in de gegevens die zij registreren. Bovendien zijn niet alle
gegevens beschikbaar.
• Een aantal relevante organisaties nemen (nog) niet deel aan de monitor.
• Het is niet altijd duidelijk hoe een indicator wordt geregistreerd of gedefinieerd door
organisaties.
• Niet alle cijfers kunnen met elkaar worden vergeleken, omdat er dubbeltellingen
kunnen zitten in de registratiegegevens.
De monitor geeft over het geheel t.a.v. gemeente Asten geen opvallende en of afwijkende
gegevens. De gegevens m.b.t. overlast van/door dronkenschap (pag. 30) zijn hoog. De
gegevens over jongeren en drugsgebruik zijn bekend (pag. 56). De projectgroep alcohol en
drugs gemeente Asten zal in 2010 m.n. aandacht besteden aan jongeren en drugsgebruik.
De voorgaande jaren is vooral inzet gepleegd op jongeren en alcoholgebruik.
Voor u ligt ter inzage
- Monitor Maatschappelijke Opvang, OGGZ en Verslavingszorg, Regio Zuidoost-Brabant 2008.

-2College van B&W
Wethouder Huijsmans
Namens deze,
Afdeling MO, team welzijn
Sandy Hendriks-Jansen
s.hendriks@asten.nl

