
 

Jaarverslag 2017 

Medio 2017 zijn de Wmo-raad Borne en het WWB-platform Borne samengegaan in de adviesraad 
Sociaal Domein Borne, verder de adviesraad genoemd. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd 
advies aan de gemeente Borne over de wet Maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en 
de wet Jeugdhulp. De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar. 
In 2017 heeft de adviesraad 8 keer vergaderd en een jaargesprek gehad met het college van B&W. 
Om inbreng vanuit de achterban te realiseren zijn verschillende mensen vanuit hun praktijk tijdens 
de vergadering aanwezig om toe te lichten welke signalen zij ontvangen over de uitvoering van de 
wetten.  
In 2017 hebben de volgende mensen aan een van onze vergaderingen deelgenomen: 

• Mw. E van Spall, Wijkkracht Borne over de missie en visie. 

• Mw. E. Bijsterbosch, centrummanager Borne over toegankelijkheid centrum. 

• Dhr. R. Kotterik, stafmedewerker communicatie over werk en inkomen. 

• Mw. J. Boevink, Wijkkracht Welzijn Ouderen Borne over dementievriendelijk Borne. 

• Dhr N. Hulsebos, sociale zaken over statushouders en werk. 

• Mw. M. Hanrath en dhr. M. Eijckelenkamp over schuldhulpverlening en armoedebeleid. 
 
1. Formele en informele adviezen 

a. In september heeft de adviesraad een gevraagd advies uitgebracht over de 
Transformatie-agenda gemeente Borne. ‘Handreiking tot voortdurende ontwikkeling’. Dit 
advies benadrukt dat het belangrijk is om inwoners te betrekken als partner van de 
gemeente en dat duidelijker moet zijn wat het voor de inwoners betekent in plaats van 
prioriteit te geven aan het kostenaspect. Daarnaast vindt de adviesraad het belangrijk 
dat duidelijk in kaart wordt gebracht wat er allemaal is aan bestaande voorzieningen in 
Borne en de regio Twente en dat deze informatie beschikbaar gesteld wordt aan 
inwoners. De adviesraad is van mening dat er veel voorzieningen zijn en dat het niet 
altijd bekend is welke dat zijn en voor wie deze bedoeld zijn. 

b. In december is een gevraagd advies ingediend over het Twents model voor jeugdhulp en 
Wmo-2015. De adviesraad onderschrijft het belang dat de ondersteuningsbehoefte van 
de inwoner centraal staat. Om de kwaliteit van de ondersteuning te waarborgen 
adviseert de adviesraad aandacht te geven aan het vaststellen van een 
ondersteuningsbehoefte, het te bereiken resultaat en de uitvoering door de aanbieder. 
Daarbij is het belangrijk dat het resultaat eenduidig gedefinieerd wordt en niet voor 
verschillende interpretaties vatbaar is. Ook is belangrijk dat er middelen vrijgemaakt 
worden voor een valide kwaliteitsinstrument, waarmee de aanbieders vooraf getoetst 
kunnen worden op bevoegd- en bekwaamheden. 

Naast deze formele adviezen zijn verschillende keren mondelinge adviezen gegeven bij de 
verordeningen voor Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp. Tevens advies gegeven over de 
ontwikkeling van passend vervoer voor alle inwoners. 
De adviesraad benadrukt regelmatig het belang van goede en adequate communicatie naar de 
inwoners en brengt dit vaker onder de aandacht van de beleidsambtenaren en het college. 
Tijdens de jaarlijkse evaluatie met het college van B&W zijn signalen van inwoners onder de aandacht 
gebracht waaronder de overheveling van hulpmiddelen en flexibiliteit bij toekenning van 
voorzieningen. 



 
2. Thema’s 
Bij iedere vergadering zijn beleidsmedewerkers aanwezig. De beleidsvoornemens worden hier 
besproken en op informele wijze geeft de adviesraad aanbevelingen of suggesties. In 2017 zijn de 
o.a. volgende onderwerpen besproken: 

- Monitoring menselijke maat (mw. M. Gras) 
- Koersdocument integrale inkoop (mw. R. Siegerink) 
- Integrale Inkoop Jeugd en Wmo (mw. R. Siegerink) 
- Transformatie agenda (mw. R. Siegerink) 
- Vervoer (dhr. A de Vries) 
- Huishoudelijk ondersteuning (mw. K van Dam) 
- Mantelzorg (mw. J. Schenkel) 
- Verordening maatschappelijke ondersteuning en verordening jeugdhulp (mw. K. van Dam en 

mw. A. Bosch). 
 
3. Nieuwe leden adviesraad 
In 2017 zijn 4 leden volgens schema afgetreden en de opengevallen vacatures zijn na een 
sollicitatieprocedure opgevuld door 3 nieuwe leden. 
 
4. Website 
In 2017 is de website van de adviesraad vernieuwd en beter toegankelijk gemaakt. 
 
5. Informatie vanuit de achterban 
Vanuit betrokkenheid bij verschillende doelgroepen bezoeken leden van de adviesraad verschillende 
bijeenkomsten zoals een overleg met vertegenwoordigers van de ouderenbonden, deelname aan het 
vrijwilligersplatform, bezoek van mantelzorgactiviteiten, bezoek zorgboerderij Klein Wierke en 
deelname aan de G1000. Daarnaast nemen leden deel aan de regionale bijeenkomsten van 
adviesraden. Bezoek van themabijeenkomsten GGZ en voorlichting over het  Multifunctionele park. 
In het verslagjaar is ook deelgenomen aan de Vrijwilligersbeurs Borne en werd het ZorgSamenfestival 
in het Dijkhuis bezocht. Verschillende keren zijn leden van de adviesraad naar bijeenkomsten van 
Zorgbelang geweest. Verschillende thema's kwamen aan bod: de Wmo, Jeugdhulp en de 
Participatiewet. Deelname aan een bijeenkomst over Transformatie in de praktijk georganiseerd 
door de landelijke koepel van adviesraden, Zorgbelang, IederIn en de Nederlandse 
patiëntenfederatie.  
  
Op deze manier krijgt de adviesraad informatie over ontwikkelingen die relevant zijn voor diverse 
achterbannen en kunnen signalen worden teruggekoppeld naar de beleidsambtenaren van de 
gemeente. 
 
6. Aandachtspunten 2018 

• Adviesraad Sociaal Domein 

• Communicatie 

• Vervoer 

• Woonbeleid (levensloopbestendige woningen) 

• Mantelzorg(pas) 

• Dementie 

• Armoedebeleid 

• Inwerken nieuwe leden 
 

 

 



Samenstelling adviesraad sociaal domein Borne 

Leden 

Mw. H.D.B. van Oosten-Damman     DB-voorzitter 

Dhr. J.A. van Daalen      DB- secretaris 

Dhr. H. de Jong       DB-vicevoorzitter 

Mw. K. van Dam - de Meij      DB-2e secretaris 

Dhr. F. Goossens 

Mw. E. van den Nieuwboer – Faber 

Mw. D. Roessink 

Dhr. G.J.F. Scholten 

Mw. M. Schmitz Wickermann 

Dhr. B.J.T.M. ten Voorde 

 
Ondersteuning  

Mw. E. Stronks, ondersteuning afdeling Welzijn en Educatie 

Dhr. H. Schonewille, ondersteuner website 

 

Afgetreden leden 

Mw. S.  Geerdink – Janssen 

Mw. E. Sluiter 

Dhr. A. Straatsma 

Dhr. M.J. van Zelm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Financieel verslag 2017 

Budgetoverzicht adviesraadsociaaldomein 2017     

periode uitgaven  budget   credit  

    

1-1-2017 saldo € 2.500,00   

    

1e kwartaal markvoort media sevicepakket 2017 -€ 231,59   

 deelname vrijwilligersbeurs -€ 7,50   

 lidmaatschap koepel adviesraden sociaal domein -€ 150,00   

    

    

    

2e kwartaal reiskosten GGZ beraad Zwolle (zorgbelang) -€ 32,50   

 reiskosten Zorgbelang en MIND -€ 22,52   

 afscheidspresentjes 2 personen -€ 30,00   

 lunch t Steegje (afscheid) -€ 84,45   

    

3e kwartaal factuur interstroom jaarabbonement website hosting -€ 187,55   

 printkosten 1e helft 8 x € 50 -€ 400,00   

    

    

4e kwartaal conferentie zorgbelang 16 nov 4 deelnemers -€ 100,00   

 reiskosten scholing zorgbelang 18-10, 1-11 en 6-11 -€ 94,08   

 printkosten 2e helft € 50 x 10 -€ 500,00   

 kerstattenties -€ 162,55   

 website support factuur Bizzka -€ 332,75   

    

    

    

    

31-12-2017 saldo € 164,51   

     

 

 


