
 

Jaarverslag 2021, adviesraad sociaal domein Borne. 

In dit jaarverslag evalueert de adviesraad sociaal domein Borne het jaar 2021.  
Welke onderwerpen zijn door de adviesraad besproken, waar zijn gevraagde of ongevraagde 
adviezen over uitgebracht, welk overleg er is geweest met het college en de beleidsmedewerksters 
van de gemeente bij het opstellen van nieuw of gewijzigd beleid. Ook in dit jaarverslag een evaluatie 
van de contacten met de achterban en de professionals in het sociaal domein.  
Daarnaast verantwoording van de uitgaven die zijn gedaan in 2021.  
De adviesraad sociaal domein Borne geeft namens de 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. 
 
Net als in het voorgaande jaar was er in 2021 invloed op het functioneren van de adviesraad door de 
Covid-19 pandemie. De meeste vergaderingen hebben plaatsgevonden via online video conferencing 
(Teams). Ook werd het functioneren van de adviesraad nadelig beïnvloed door het gedurende een 
langere periode ontbreken van een ambtelijk ondersteuner. 
  
In 2021 heeft de adviesraad 9 keer plenair vergaderd en een aantal keren ad hoc in een kleinere 
bezetting met beleidsmedewerkers van de gemeente Borne. 
 
 
1. Gevraagde en ongevraagde adviezen 

Door de adviesraad zijn in 2021 13 adviezen uitgebracht aan het college, 10 gevraagd en  
3 ongevraagd t.w.: 
 

• Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 

• Nadere regels en beleidsregels Wmo Borne 2021 

• Ongevraagd advies armoedemonitor 2019-2020 Borne 

• Beleidsregels jeugdhulp Borne 2021 

• Evaluatie Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020 

• Beleidsregels Giften Borne 2021 

• Programmaplan sociaal domein Borne 2021-2022 

• Visie Sociaal Domein  

• Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 2022-2025 Borne 

• Beleidsregels bijzondere bijstand Borne 

• Regiovisie Jeugdhulp Twente 

• Ongevraagd advies fraudebestrijding sociaal domein. 

• Ongevraagd advies vergoeding kinderopvang 
 

Het college heeft deze adviezen in behandeling genomen. De adviesraad heeft van het college een 
reactie ontvangen op 10 adviezen. Op 3 adviezen is (nog) geen reactie ontvangen.  
De adviezen van de adviesraad zijn meegenomen in het beleid of er is een gemotiveerde reactie wat 
de reden is dat het advies niet is overgenomen. 
 
Alle door de adviesraad uitgebrachte adviezen zijn beschikbaar op de website van de adviesraad, 
www.adviesraadsociaaldomeinborne.nl/adviezen 
 
 
 
 
 

http://www.adviesraadsociaaldomeinborne.nl/adviezen


2. Werkveld sociaal domein. 
Voor de adviesraad is het belangrijk om ervaringen met de uitvoering in het sociaal domein te kennen. 
Daarom worden gebruikers, zorgprofessionals en uitvoerenden uitgenodigd om de ervaringen met de 
adviesraad te delen.   
In 2021 zijn de volgende externe functionarissen uitgenodigd: 

• Dorpsmanager    Dhr. R. Baartman 

• Wijkracht Borne    Dhr. T. Weijermars, dhr. D. Meenhuijs,  

mw. Z. Geurtjes, mw. S. Dahli 

• Sociale recherche     Mw. H. Bakker 

 

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. Goede en vroegtijdige contacten met 
de Teamleider Sociaal Domein en de beleidsmedewerkers zijn daarbij belangrijk. 
De adviesraad nodigt in principe in iedere vergadering 1 of meerdere beleidsmedewerkers uit en in 
2021 is de Teamleider Sociaal Domein eveneens voor iedere vergadering uitgenodigd. Hierdoor 
kunnen beleidsvoornemens worden besproken en kan de adviesraad al in de conceptfase 
aanbevelingen of suggesties geven die kunnen worden gebruikt bij het opstellen van definitieve 
beleid.  Meestal is er een snelle terugkoppeling vanuit het team sociaal domein van de gemeente naar 
de adviesraad. Communicatie met en informatie aan de adviesraad verloopt op uitzonderingen na 
goed. 
 
Belangrijke thema’s die in 2021 aan de orde zijn geweest zijn:  

• Programmaplan sociaal domein (mw. F. Wegdam) 

• Visie sociaal domein (mw. M. Gras, mw. F. Wegdam en dhr. E. Verkade) 

• Regiovisie Jeugd (mw. R. Siegerink) 

• Schuldhulpverlening en armoedebeleid (mw. M. Hanrath en dhr. N. Hulsebos) 

• Beleidsregels Wmo en Jeugd (dhr. M. Jehee) 

• Integrale toegang (mw. A. Zwiep) 

• Ontwikkelingen Participatiewet (dhr. R. van Amersfoort) 
 
In 2021 heeft de adviesraad in het jaarlijkse gesprek met het college van B&W specifieke aandacht 
gevraagd voor de volgende thema’s:  

• De capaciteit en middelen van het Team Sociaal Domein 

• Het belang van een jaarplanning van onderwerpen in het sociaal domein 

• Communicatie naar inwoners en ketenpartners 

• De positie en het belang van vrijwilligers  

• Het mantelzorgcompliment 

• Maatregelen m.b.t. armoede 

• Positieve gezondheid 
 
4. Informatie vanuit de achterban 
Leden van de adviesraad hebben contacten met of zijn betrokken bij doelgroepen van gebruikers van 
het sociaal domein in Borne of daarbuiten. Op die wijze wordt kennis genomen van de ervaringen met 
de uitvoering van het sociaal domein en die ervaringen kunnen dienen als input voor nieuw of 
gewijzigd beleid.  De leden bezoeken ook 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. De kennis 
en ervaringen wordt binnen de adviesraad gedeeld. 
In 2021 is dat net als in 2020 vaak via video conferencing (Team of Zoom) gebeurd. 
 
De contacten met de achterban en het netwerk in 2021 bestonden o.a. uit: 

• Bijeenkomsten met Wijkracht (SOEK) 

• Gesprekken met senioren in Borne (SOEK) 

• Vrijwilligers platform Borne 

• Symposium OUD Zorg Innovatie Forum 

• Platform Pouwer Overijssel/ Drenthe (ouderen) 



• 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 2022 
In 2022 wil de adviesraad zich concentreren op de volgende onderwerpen uit het sociaal domein: 

- Inclusieve samenleving 

- Schuldhulpverlening en armoedebeleid 

- Jeugdzorg 
 
De adviesraad zal actief de ontwikkelingen volgen m.b.t. en de implementatie van het  
Programmaplan Sociaal Domein 2021-2022. 
 
5. Samenstelling adviesraad sociaal domein Borne in 2021 

Dhr. B. Bouwman      DB-vicevoorzitter 
Dhr. J.A. van Daalen      DB-secretaris 
Dhr. R. Kluinhaar      vanaf september 2021 
Mw. E. van den Nieuwboer-Faber 
Dhr. G. Nordkamp 
Mw. D. Roesink       tot september 2021 

Mw. M. Schmitz Wickermann     DB-voorzitter 
Dhr. G.J.F. Scholten      tot september 2021 
Dhr. A. Straatsma      vanaf september 2021 
Dhr. R. Tip       vanaf september 2021 
Dhr. P.H. Veurman      DB 2e secretaris 
 
 
   
Ambtelijk ondersteuner adviesraad sociaal domein Borne 2e helft 2021: 
Mw. G. Eertink-Holland  

 

Financieel overzicht 2021 

Er kan geen betrouwbaar budgetoverzicht worden gegeven in dit jaarverslag. Reden daarvan is dat de 

door de gemeente aangeleverde gegevens te onvolledig zijn. 

 Wel kan worden gesteld dat de uitgaven binnen het voor de adviesraad beschikbaar gestelde budget 

zijn gebleven.   


