Jaarverslag 2018
De Adviesraad Sociaal Domein Borne geeft namens alle inwoners gevraagd en ongevraagd advies
aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borne over de wet
Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de wet Jeugdhulp. Vergaderingen van
de adviesraad zijn openbaar. In 2018 heeft de adviesraad 8 keer vergaderd en in november heeft de
adviesraad het jaargesprek gehad met het college van B&W.
In 2018 heeft de adviesraad gebruikers, ondersteuners en uitvoerenden binnen het sociaal domein
alsook beleidsmedewerkers uitgenodigd om van hen de ervaringen te horen in de uitvoering.
Aan de orde geweest zijn:
- Beschermd wonen, PGB
Dhr. M. van Zelm
- POOT
Dhr. J. Barneveld en dhr. B. Bouwman
- Ervaringsverhaal pleegzorg
Jessica en Gerrit
- Ervaringen wijkcoördinator
Mw. M. Adams
- Sociaal Vitaal
Mw. S. Pigge en dhr. J. Schiphorst
- Welbions
Mw. M. A. de Boer en mw. I. Slettenhaar van
- Schuldhulpverlening/minima beleid Dhr. M. Eijkelenkamp
1. Gevraagde en ongevraagde adviezen
In 2018 heeft de Adviesraad 6 adviezen uitgebracht, 5 gevraagd en 1 ongevraagd:
• Voorlopig advies januari 2018 Woonvisie Borne 2017 – 2027
De adviesraad vraagt o.a. aandacht voor de kwetsbare burgers in Borne, een evenredige verdeling
over de wijken en naar de plannen voor beschermde woonvoorzieningen. Er kan volgens de
adviesraad geen sprake zijn van inleveren van kwaliteit. De adviesraad adviseert ook om de
aanbevelingen van de commissie Dannenberg op te nemen in de woonvisie.
• Januari 2018 Advies Twents model voor jeugdhulp en Wmo-2015
Hierin is gesteld dat de adviesraad de uitgangspunten van het model van harte onderschrijft. Er is o.a.
aandacht gevraagd voor het waarborgen van kwaliteit en het eenduidig en duidelijk definiëren van het
resultaat en er zijn enkele adviezen gegeven betreffende een kwaliteitsinstrument, waarborgen van
privacy, scholing gericht op nieuwe inzichten in hulpverlening, benutten expertise SIZT, wijzen op
cliëntondersteuning, tussentijdse evaluaties, een onafhankelijk ombudsman en jeugdartsen inzetten
voor medicatie controle.
• Ondersteuning bij geldproblemen Ongevraagd advies juni 2018
Dit ongevraagde advies is uitgebracht naar aanleiding van een gesprek met vrijwilligers van POOT,
die inwoners met geldproblemen ondersteunen. In dat advies vraagt de adviesraad om nog meer in te
zetten op preventie om te voorkomen dat financiële problemen ontstaan. Meer aandacht voor het
individu en minder nadruk op de letter van de wet bij regelingen zoals bijzondere bijstand en het
Sociaal Fonds Borne. Beoordelen op het besteedbaar inkomen i.p.v. belastbaar inkomen. Om de
hulpvrager op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen te bejegenen. Dat is in de praktijk niet altijd
het geval.
• Advies oktober 2018: Decentralisatie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang, Visie
2018 – 2022
De adviesraad onderschrijft de ambitie dat mensen zoveel mogelijk in de eigen omgeving kunnen
herstellen, zelfstandig wonen en meedoen in de samenleving. Het beleid sluit aan op het rapport van
Dannenberg, waarin wordt gepleit voor sociale inclusie van mensen met (ernstige) psychische, sociale
of maatschappelijke problemen. De adviesraad vraagt of bij een oplossing in de thuissituatie bij
kinderen en jongeren ook voldoende rekening gehouden wordt met de draagkracht van ouders en het
nabije netwerk. De vraag is gesteld wie meekijkt of er, zo nodig buiten de keukentafelgesprekken om,
toch kan worden opgeschaald naar een inzet van zwaardere vormen van zorg. Het uitgangspunt is
zorg in natura; de adviesraad geeft daarbij aan dat in een aantal gevallen een (deel) PGB een
uitkomst is om specifieke op de zorgvrager gerichte zorg op maat te kunnen leveren.

• Oktober 2018 Advies Verordening Jeugd en Wmo
De adviesraad vraagt aandacht voor verschillende vormen van preventie. De adviesraad stelt vast dat
het proces om te komen van melding tot beslissing soms lang kan duren. Daarom vindt de adviesraad
het belangrijk om er bij de uitvoering alles aan te doen om het proces zo snel mogelijk te doorlopen en
daar bij de personeelsformatie rekening mee te houden. Omdat er bij jeugd een grijs gebied is tussen
jeugdhulp en diegene die verwezen worden door de huisarts, ziet de adviesraad een risico dat bij
bezuinigingen op de kosten van huisartsen, de zorg en kosten naar de gemeente zullen worden
overgeheveld.
• November 2018 advies betreffende aanbesteding Gestructureerd vervoer Borne
De adviesraad vindt het belangrijk dat de chauffeurs van het gestructureerde vervoer de juiste
competenties hebben hoe om te gaan met onbegrepen gedrag. De adviesraad stelt daarom voor dat
de aanpak waar de gemeente Borne aan werkt door de gemeente aan de vervoerders wordt verstrekt.
Een ander belangrijk aspect is om te definiëren dat de reiziger niet later dan de gevraagde tijd mag
vertrekken of te laat mag aankomen op de locatie.
De volledige adviezen zijn beschikbaar op www.adviesraadsociaaldomeinborne.nl
2. Thema’s
Bij iedere vergadering zijn beleidsmedewerkers aanwezig. De beleidsvoornemens worden besproken
en op informele wijze worden aanbevelingen of suggesties gedaan door de adviesraad. Deze
werkwijze is constructief en de adviesraad kan daardoor al in een vroegtijdig stadium een positief
kritische rol vervullen.
In 2018 zijn de o.a. volgende onderwerpen besproken:
- Beschermd wonen (mw. J Schenkel)
- Verordening maatschappelijke ondersteuning en verordening jeugdhulp (mw. K. van Dam en mw.
A. Bosch en mw. M. Boone).
- Integrale Inkoop Jeugd en Wmo (mw. R. Siegerink)
- Vervoer (dhr. A de Vries)
- Monitor sociaal domein (mw. K. van Dam en mw. M. Boone).
3. Informatie vanuit de achterban
Vanuit betrokkenheid bij verschillende doelgroepen bezoeken leden van de adviesraad diverse
bijeenkomsten in de regio of op landelijk niveau waarbij de thema’s GGZ, Wmo, Jeugd, participatie en
mantelzorg aan de orde komen.
In het verslagjaar werden onder andere de volgende bijeenkomsten bezocht:
- Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
- Mantelzorg café
- Ouderen doen er toe
- Wonen 55+
- Dementievriendelijk Borne
- Open podium onderwijs
- Info avond Inkoop
Overleg is er met vertegenwoordigers van de GGZ, de ouderenbonden, mantelzorgers,
patiëntgroepen, vrijwilligersorganisaties en wijkverenigingen.
Op deze manier krijgen wij informatie over ontwikkelingen die relevant zijn voor diverse achterbannen
en kunnen signalen worden teruggekoppeld naar de beleidsambtenaren van de gemeente.
4. Bijscholing
Eind 2018 hebben de leden een bijscholing gehad die werd verzorgd door Gerry Vrielink van
Zorgbelang. In die bijscholing is geëvalueerd wat de meerwaarde is van de adviesraad, hoe de
adviesraad functioneert en hoe een advies tot stand komt. In de bijscholing is tevens aandacht
gegeven aan de verbeterpunten voor de adviesraad en de aandachtspunten in het sociaal domein in
2019 en de nabije toekomst.
5.
-

Aandachtspunten 2019
Communicatie
Vervoer
Mantelzorg en jeugdmantelzorg
De rol als kritische partner ontwikkelen

-

Voorbereiding beschermd wonen
Wet verplichte ggz
Participatie en statushouders

Samenstelling adviesraad sociaal domein Borne
Mw. H.D.B. van Oosten-Damman
Dhr. J.A. van Daalen
Dhr. H. de Jong
Mw. K. van Dam - de Meij
Dhr. F. Goossens
Mw. E. van den Nieuwboer – Faber
Mw. D. Roesink
Mw. M. Schmitz Wickermann
Dhr. G.J.F. Scholten
Dhr. B. ten Voorde (afgetreden in juni)
Ondersteuning adviesraad sociaal domein Borne
Mw. E. Stronks Ondersteuning afdeling Welzijn en Educatie

DB-voorzitter
DB- secretaris
DB-vicevoorzitter
DB-2e secretaris

Financieel verslag 2018
Budgetoverzicht adviesraadsociaaldomein 2018
periode uitgaven
1-1-2018

saldo

1e
kwartaal

attentie E. Stronks

2e
kwartaal

4e
kwartaal

-€ 10,00
-€ 500,00

factuur interstroom 23-4 security label

-€ 111,56

presentjes afscheid en sprekers april 2018

-€ 21,00

reis en bijeenkomst kosten adviesraden 6-4-18

-€ 52,50
-€ 9,54

factuur interstroom 24-7-18 contract 1-8-18 t/m 1-7-19 website
hosting

-€ 145,20

factuur Bizzka 2-10-18 website support strippenkaart

-€ 332,75

printkosten 10 x € 50

-€ 500,00

reiskosten koepel bijeenkomst 9 november

31-12-18

€ 3.000,00

lidmaatschap koepel

bloemetje en presentje 3-6-18
3e
kwartaal

budget

-€ 19,95

printkosten 2e helft 9 x € 50

-€ 450,00

factuur zorgbelang cursus 3 december

-€ 290,40

kerstattenties 10 x 20, =

-€ 200,00

presentje ondersteuner

-€ 14,99

saldo

€ 342,11

credit

