
 

Jaarverslag 2019  

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 2019 heeft de adviesraad 8 keer vergaderd. 
Om de ervaringen bij de uitvoering van het sociaal domein in Borne te horen zijn in 2019 gebruikers, 
ondersteuners en uitvoerenden uitgenodigd om die ervaringen met de adviesraad te delen  
Aan de orde geweest zijn: 
- Vluchtelingen werk (VWON)  Mw. K. Bootsma en mw. S van Os 
- Mantelzorg (SIZ Twente)   Mw. L. Herben 
- Uitvoeringsorganisatie   Mw. M van der Poel, dhr. M. Eijkelenkamp 
- Inburgeringswet en minimabeleid  Dhr. N. Hulsebos  
- Wijkracht/Welzijn Ouderen Borne  Mw. J. Boevink 
- Dagbesteding café De Ster   Mw. B. Wieffer 
- Wijzigingen in het sociaal domein  Dhr. R. Kotterink 
  
1. Gevraagde en ongevraagde adviezen 

De adviesraad heeft 3 adviezen gegeven aan het college in 2019, 2 gevraagd en 1 ongevraagd:  
 

 Maart 2019: Ongevraagd advies mantelzorgondersteuning  
De adviesraad Sociaal Domein Borne hecht veel belang aan mantelzorgondersteuning. 
Het aantal aanmeldingen bij het Steunpunt Mantelzorg Borne is in 2018 flink gestegen. Vanwege het 
aantal mensen dat langer zelfstandig thuis woont en de toename van het aantal oudere mensen in 
Borne, constateert de consulent niet alleen een toename in aantal aanmeldingen maar ook een 
verzwaring van zorgvragen. Gezien de demografische ontwikkeling in Borne, procentueel veel 
ouderen en een toename van hulpvragen rond dementie, zal het aantal mantelzorgers in de toekomst 
verder nog toenemen. De adviesraad vraagt daarom in haar advies aan het college te onderzoeken 
naar mogelijke ruimte voor uitbreiding van mantelzorgondersteuning. 
 

 September 2019: Decentralisatie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang,  
Visie 2018 – 2022 

In een eerder advies van oktober 2018 over de notitie Decentralisatie Beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang, visie 2018-2022 heeft de adviesraad in dat advies aangegeven dat zij de 
ambitie onderschrijft voor sociale inclusie van mensen met (ernstige) psychische, sociale of 
maatschappelijke problemen. Waarbij als doel is gesteld dat mensen zoveel mogelijk in de eigen 
omgeving kunnen herstellen, zelfstandig wonen en meedoen in de samenleving. 
De adviesraad kan zich vinden in deze benadering en de adviesraad adviseert onder andere om 
aandacht te geven aan de randvoorwaarden in de directe leefomgeving om te komen tot sociale 
inclusie en het belang van de lokale woonvisie en om een kwaliteitsstandaard uit te werken. 
Tevens verzoekt de adviesraad om 1 of 2 personen vanuit de adviesraad te betrekken bij de 
uitwerking van de visie voor de Bornse situatie. 
 

 Oktober 2019: Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 
De adviesraad heeft begrip voor de zogenoemde technische wijzigingen voor de harmonisatie van het 
uitvoeringsbeleid van de drie gemeenten, Borne, Hengelo en Haaksbergen. 
Omdat de gehele verordening ter advies aan de adviesraad is aangeboden heeft de adviesraad een 
advies gegeven over de gehele verordening en niet uitsluitend over de technische wijzigingen. Er is 
een advies uitgebracht op 5 artikelen in de verordening. De adviesraad adviseert om deze artikelen 
duidelijker te beschrijven zodat er bij de uitvoering geen verschil in interpretatie kan ontstaan.  



Met betrekking tot het artikel “Maatregel bij verlies van een passende en toereikende voorliggende 
voorziening” wordt geadviseerd terughoudend  te handelen bij de uitvoering. 
 
Het college heeft deze adviezen in behandeling genomen en de adviezen van de adviesraad 
overgenomen of men heeft gemotiveerd afgeweken van het advies. 
De volledige adviezen zijn beschikbaar op www.adviesraadsociaaldomeinborne.nl 
 
2. Thema’s 
Het streven van de adviesraad is om in een vroegtijdig stadium een positief kritische rol te vervullen. 
Een goed contact met de beleidsmedewerkers is daarom essentieel. De adviesraad nodigt daarom bij 
iedere vergadering 1 of meerdere beleidsmedewerkers uit zodat beleidsvoornemens op informele 
wijze kunnen worden besproken en de adviesraad op voorhand aanbevelingen of suggesties kan 
geven die kunnen worden gebruikt bij het opstellen van beleid. Deze werkwijze is ook in 2019 
constructief gebleken.  
In 2019 zijn de o.a. volgende onderwerpen besproken: 

- Integrale Inkoop Jeugd en Wmo (mw. R. Siegerink) 

- Jeugdzorg en Veilig Thuis Twente (mw. R. Siegerink) 

- Transformatie agenda (mw. R. Siegerink) 

- Vervoer (dhr. A de Vries) 

- Klanttevredenheid uitvoeringsorganisatie (mw. M. van der Poel) 

- Structuur van het sociaal domein (dhr. A. de Vries) 
 
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: 

Bijeenkomsten met Wijkracht 
- De Sociale werkvoorziening SWB  in Hengelo. 
- Koffie ochtend in wijkcentrum Wensink-Zuid 
- Introductie van het spel “Steekje los” 
- Vrijwilligersplatform Borne 
- Mantelzorg café 
- Bijeenkomsten Zelfregie team  
- Symposium over  laaggeletterdheid 
- Info avond over woonvormen 
- Bijeenkomsten van de Koepelorganisatie 
- Ronde tafel gesprek 
- Regio tafel Overijssel 
 
Overleg is er met vertegenwoordigers van de GGZ, de ouderenbonden, mantelzorgers, welzijn 
ouderen Borne, patiëntgroepen, vrijwilligersorganisaties en wijkverenigingen. Daarnaast zijn er 
contacten vanuit de adviesraad, in de samenleving, hoe individuele burgers de dienstverlening in het 
sociaal domein ervaren. 
Op deze manier krijgt de adviesraad informatie over ontwikkelingen die relevant zijn voor diverse 
groepen in de Bornse samenleving en kunnen signalen worden teruggekoppeld naar de 
beleidsambtenaren van de gemeente. 

 
4. Aandachtspunten 2020 

- Actieve rol in het project van Bascole wat tot doel heeft dat er m.b.t. het sociaal domein meer 
context gedreven gewerkt gaat worden. 

- Waarborgen dat de adviesraad in een vroegtijdig stadium wordt ingeschakeld bij het opstellen van 
beleid in het sociaal domein. 

- Zichtbaarheid van de adviesraad  

- Communicatie 

- Vervoer 

- Mantelzorg en jeugdmantelzorg 

- Wet verplichte ggz 

- Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

http://www.adviesraadsociaaldomeinborne.nl/


5. Samenstelling adviesraad sociaal domein Borne in 2019 

Dhr. B. Bouwman 
Dhr. J.A. van Daalen      DB-secretaris 
Dhr. H. de Jong       DB-voorzitter 
Dhr. F. Goossens 
Mw. E. van den Nieuwboer-Faber 
Dhr. G. Nordkamp 
Mw. D. Roesink 

Mw. M. Schmitz-Wickermann     DB-vicevoorzitter 
Dhr. G.J.F. Scholten 
Dhr. P.H. Veurman 
 
In juli 2019 zijn 2 leden volgens het rooster afgetreden: 
Mw. H.D.B. van Oosten-Damman 
Mw. K. van Dam-de Meij      
 
Ondersteuning adviesraad sociaal domein Borne 
Mw. E. Stronks Ondersteuning afdeling Welzijn en Educatie 

 

Financieel verslag 2019 
 

Budgetoverzicht adviesraadsociaaldomein 2019     

periode uitgaven  budget   credit  

    

1-1-2019 saldo € 3.000,00   

    

1e kwartaal lidmaatschap koepel -€ 500,00   

    

2e kwartaal afscheidsgift 5-4-2019 -€ 20,00   

 reiskosten 2 bijeenkomsten henk -€ 21,92   

 reiskosten 3 bijeenkomsten karin -€ 55,78   

    

3e kwartaal webhosting interstroom -€ 145,20   

 afscheidsbonnen hetty en karin -€ 40,00   

    

4e kwartaal printkosten 1e half jaar -€ 450,00   

 printkosten 2e half jaar   -€ 500,00   

 kerstattenties  -€ 120,00   

 lunch de ster -€ 107,75   

    

 

technische ondersteuning Bizzka ?? € 332,75 nog geen factuur 
ontvangen  

31-12-2019 saldo € 1.039,35   

       



 


