
 

Jaarverslag 2020, adviesraad sociaal domein Borne. 

Dit is het jaarverslag van de adviesraad sociaal domein Borne over het jaar 2020. De adviesraad geeft 
namens alle inwoners van Borne gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van 
Burgemeester en Wethouders over de wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet 
en de wet Jeugdhulp. 
Het jaar 2020 was een jaar waarin de Covid-19 pandemie ook het werk van de adviesraad sociaal 
domein Borne heeft beïnvloed. Fysieke en openbare vergaderingen waren vanaf maart niet 
toegestaan. In 2020 heeft de adviesraad 7 keer vergaderd waarvan 5 keer via online video 
conferencing (Teams). 
Voor de adviesraad is het belangrijk om ervaringen van haar achterban en de ervaringen bij de 
uitvoering van het sociaal domein te kennen. Daarom heeft zij in 2020 gebruikers, professionals 
ondersteuners en uitvoerenden uitgenodigd om die ervaringen met de adviesraad te delen  
Aan de orde geweest zijn: 
- Bascole     Mw. L. van Dinten en mevr. I. Schouten 
- Praktijk ondersteuner huisartsen   Dhr. G. van Olffen 
- Stichting Brigantijn    Mw. J. Naaktgeboren en mevr. E. Kornet 
- Wijkracht Borne    Mw. N. Guffroy en dhr. C. Örnek  
 
1. Gevraagde en ongevraagde adviezen 

De adviesraad heeft in 2020, 3 adviezen uitgebracht aan het college, 2 gevraagd en 1 ongevraagd:  
 

• Oktober: Concept verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Borne 2021 
De adviesraad sociaal domein Borne is vanaf het begin meegenomen in het opstellen van deze 
verordening en heeft daarbij haar adviezen in dit concept kunnen inbrengen. Door de adviesraad 
worden de overwegingen zoals die zijn vastgelegd in artikel 149 van de gemeentewet en die het 
uitgangspunt zijn geweest voor dit concept, onderschreven. Wel wil de adviesraad enkele 
aandachtspunten benoemen die zij van belang vindt om rekening mee te houden bij de transitie naar 
de gewijzigde verordening. 
De adviesraad heeft de wens in dit advies geuit om met beleidsmedewerkers en consulenten in 
contact te blijven om te evalueren of de gewijzigde verordening maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Borne 2021 in de uitvoering effectief en efficiënt is in vergelijking met de bestaande 
verordening Wmo en Jeugd en welke knelpunten er zijn. Voor de adviesraad is van belang te weten 
hoe de inwoners de verordening ervaren. 
 

• Oktober: Concept verordening jeugdhulp gemeente Borne 2021  
Ook bij deze verordening is de adviesraad sociaal domein Borne vanaf het begin meegenomen bij het 
opstellen van deze verordening en heeft zij adviezen voor het concept kunnen inbrengen. In dit advies 
zijn aanvullende aandachtspunten opgenomen die de adviesraad van belang vindt voor de 
belanghebbende van deze verordening. De Adviesraad heeft in het advies benadrukt dat zij het 
belangrijk vindt dat inwoners met een beperking in voldoende mate in staat moeten zijn mee te doen 
aan een inclusieve samenleving. Zoals dat is vastgesteld in artikel 149 van de gemeentewet. 
Ook bij dit advies heeft de adviesraad de wens geuit om met beleidsmedewerkers en consulenten in 
contact te blijven om te evalueren of de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Borne 
2021 in de uitvoering effectief en efficiënt is in vergelijking met de bestaande verordening Wmo en 
Jeugd en welke knelpunten er zijn. 
 
 
 
 
 



• November: Ongevraagd advies Beheersmaatregelen Sociaal Domein Borne.  
De adviesraad sociaal domein heeft dit ongevraagd advies uitgebracht omdat in de notitie 
“Beheersmaatregelen Sociaal Domein”, versie oktober 2020 en in de raadsbrief   
“Bezuinigingen 2020-2023” uiteengezet wordt hoe de taakstelling van € 2.000.000 in het sociaal 
domein (WMO en Jeugdhulp) eind 2023 gerealiseerd kan worden.  
Bij het opstellen van de nieuwe verordeningen Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp, 
waarover adviezen zijn uitgebracht heeft de adviesraad vastgesteld dat de rode draad in de 
genoemde verordeningen is dat meer gebruik gemaakt gaat worden van beschikbare laagdrempelige 
algemene voorzieningen in het voorliggende veld. Een belangrijke rol zal daarbij zijn weggelegd voor 
Wijkracht, Welzijn Ouderen Borne, Jeugd en jongerenwerk, ondersteuning van vrijwilligerswerk, 
praktijkondersteuning huisartsen, etc. Voor consulenten en alle belanghebbenden zal het een omslag 
in denken en cultuur vragen. Daarnaast zal tijdens die transitie extra inspanning en capaciteit 
gevraagd worden. De adviesraad pleit er voor om te investeren in preventie en voorzichtig te zijn met 
bezuinigingen in het voorliggende veld. 
In dit advies heeft de adviesraad aandachtspunten aangedragen die volgens haar meegenomen 
moeten worden bij het opstellen van het Programmaplan Sociaal Domein.  
 
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/adviezen 
 
2. Raadswerkgroep Sociaal Domein 
Door de raadswerkgroep sociaal domein, waarin de adviesraad sociaal domein door twee leden 
vertegenwoordigd was is in 2020 een notitie opgesteld met daarin een viertal ambities die zijn bedoeld 
om het eerder door de gemeenteraad vastgestelde kader in het sociaal domein: “Niemand tussen wal 
en schip” aan te scherpen. Deze ambities zijn bedoeld als aanbevelingen om efficiënter om te gaan 
met beschikbare middelen door meer en beter gebruik te maken van “voorliggende voorzieningen” in 
het sociaal domein. 
 
3. Thema’s 
De adviesraad wil in een zo vroeg mogelijk stadium adviseren en een positief kritische rol vervullen bij 
het opstellen van nieuw beleid voor het sociaal domein in Borne. Daarom zijn goede contacten met de 
beleidsmedewerkers essentieel. De adviesraad nodigt indien van toepassing 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 ondanks Covid-19 in 2020 gecontinueerd. 
Het jaar 2020 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de programma’s: 

• “Basis op Orde” onder leiding van extern bureau Bascole (mw. L. van Dinten en mw. I. Schouten). 

• “DOEN met nieuw elan” (mw. O. Haandrikman). 
 
Daarnaast zijn de volgende thema’s aan de orde geweest:  

- Pilot Zorg intensieve scholen (mw. R. Siegerink) 

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

- Evaluatie armoedebeleid (dhr. N. Hulsebos} 

- Woonvisie (dhr. RJ. Hakstegen) 

- Administratief systeem ZorgNed (mw. A. ter Laak en mw. H. Uslu) 

- Wijk GGD ’er (mw. M. Boone) 

- Organisatie van Team Sociaal Domein Borne (mw. S. ter Koele en dhr. H. Roord) 
 
4. 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. Daarnaast wordt deelgenomen aan Webinars om op de hoogte te 
blijven van de landelijke ontwikkeling en deskundigheidsbevordering. De meeste leden van de 
adviesraad zijn actief betrokken bij het vrijwilligerswerk in Borne of zijn lid van regionale en/of 
landelijke adviescommissies. Kennisoverdracht vindt daardoor plaats. 
 
In het verslagjaar moest dat grotendeels plaatsvinden door deel te nemen aan videoconferencing 
(Team of Zoom). 
 

http://www.adviesraadsociaaldomeinborne.nl/


Onder andere aan de volgende bijeenkomsten werd deelgenomen: 

• Bijeenkomsten met Wijkracht (SOEK) 

• Vrijwilligers platform Borne 

• Symposium OUD Zorg Innovatie Forum 

• Training nieuwe leden door Zorgbelang 

• Overleg regiovoorzitters adviesraden Twente 
 

Overleg is er met vertegenwoordigers van o.a. de GGZ, 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 2021 

- Programmaplan Sociaal Domein Borne 2021-2022 

- Inclusieve samenleving 

- Mantelzorg en jeugdmantelzorg 

- Schuldhulpverlening en armoedebeleid 

- Woonvisie 

- Samenwerking partners in het voorliggende veld 

- Invulling vacatures 
 

5. Samenstelling adviesraad sociaal domein Borne in 2020 

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

Mw. M. Schmitz Wickermann     DB-voorzitter 
Dhr. G.J.F. Scholten 
Dhr. P.H. Veurman      DB 2e secretaris 
 
   
Ambtelijk ondersteuner adviesraad sociaal domein Borne 
Mw. E. Stronks Ondersteuning afdeling Welzijn en Educatie       Uit dienst m.i.v. december 

 

 

 

 

 



Financieel verslag 2020 

Budgetoverzicht adviesraadsociaaldomein 2020   

periode uitgaven  budget  

   

1-1-2020 saldo € 3.000,00  

   

   
1e 
kwartaal 

SSL certificaat 1 jaar (verplicht om gevonden te kunnen worden als veilige 
site) -€    49,00  

   

   

   
2e 
kwartaal factuur deelname symposium OUD Zorg Innovatie Forum -€    60,50  

 afscheid H. de Jong -€    20,00  

   
3e 
kwartaal printkosten 2020 (gehalveerd) 50, = p lid -€ 400,00  

   

   
4e 
kwartaal 

Zorgbelang Deelname cursus nieuwe leden adviesraden 22 en 29 
september 2020     -€   42,00  

 afscheid F. Goossens   -€    20,00  

   
   

   

   

   
31-12- 
2020 saldo € 2.208,50  

   

 


