Algemeen
Jaarverslag Welzijnsraad
gemeente Berkelland 2018

In 2018 heeft de Welzijnsraad als
adviesorgaan van de gemeente
Berkelland, conform haar opdracht,
actief bijgedragen aan de
beleidsvorming via het geven van
gevraagde en ongevraagde adviezen.

Welzijnsraad
Contactpersoon: M. Schulenberg-v.d. Werf
T: 06-20448885 E: m.schulenberg@gemeenteberkelland.nl
Secretaris: Jokes Reijgersberg-van Grootveld
E: welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl
Website: www welzijnsraadgemeenteberkelland.nlw
g.
g.

Nieuw

Organisatie

Na een sollicitatieprocedure,
uitgevoerd door de sollicitatiecommissie, bestaande uit dhr. K.
Koolschijn (voorzitter), mevr. M. van
Aspert en mevr. A. Hartman zijn er
medio november 2018 drie nieuwe
leden (*) geïnstalleerd.

De Welzijnsraad was in het verslagjaar als volgt
samengesteld:

Vergaderingen
De Welzijnsraad kwam in het
verslagjaar maandelijks in vergadering
bijeen en bezocht enkele externe
vergaderingen. De Welzijnsraad werkt
nauw samen met de Seniorenraad
Berkelland en het Gehandicapten
Platform Berkelland. Dit om de
uitwisseling van gegevens te
optimaliseren, gezamenlijk adviezen
voor te bereiden en deze integraal aan
het college uit te brengen.
VERVOLGD in 2018 werd het project
“vergaderen op locatie” om op deze
manier de Welzijnsraad meer
zichtbaar te laten zijn voor de
inwoners van de gemeente Berkelland.
Alle kernen (behalve Lochuizen) zijn
reeds bezocht en de evaluatie heeft
inmiddels plaatsgevonden. Ook in
2019 zal op locatie vergaderd worden.

Dhr. C. Terleth
Mevr. J. Reijgersberg
Mevr. M. van Aspert-Mos
Mevr. B. Wessels*
Dhr. M. Blanken*
Dhr. H. Voortman*
Mevr. M. Piepers
Mevr. F. Haanepen
Mevr. A. Hartman

interim voorzitter
secretaris
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid en beheerder
kleine kas
Mevr. M. Schulenberg-v.d. Werf
(Ambtelijke ondersteuning)
Medio 2018 hebben dhr. K. Koolschijn en dhr. P.
Hulshof afscheid genomen als voorzitter / lid van
de Welzijnsraad.
De heer C. Terleth is gekozen als interimvoorzitter vanaf de 2e helft 2018

Projecten
Samen met de Seniorenraad Berkelland heeft de
Welzijnsraad in 2017 het project opgestart “Maak
van Krimp je Kracht” en in 2018 werden de laatste
kernen Neede, Eibergen, Ruurlo en Borculo
bezocht. De Gemeenteraad heeft op ludieke wijze
een aanbeveling van dit unieke project
overhandigd gekregen.
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Adviezen

De Welzijnsraad heeft in het verslagjaar de volgende adviezen uitgebracht:
Datum

Advies over

Reactie college

29-11-2017

Maatschappelijke Agenda Berkelland
-svp scholen betrekken bij informatie
vergaren gedrag jeugd

rappel 11-10-2018

05-12-2017

Verkeersveiligheid Dorpsstraat Ruurlo

rappel 11-10-2018

07-03-2018

Aanbeveling Maak van Krimp je Kracht

VKA door Gemeenteraad

04-04-2018

Faciliteren doelgroepen SRB, GPB en
Jongerenraad

College neemt advies over

16-10-2018

Advies situatie N315 Rietmolen

16-10-2018

Dementievriendelijk wonen

16-10-2018

Transformatieplan Jeugd & WMO

06-11-2018

Visie op vervoer

21-11-2018

Aanbevelingsbrief Heeren van Borculo

De gegeven adviezen zijn positief beoordeeld en meegenomen in de beleidsvorming.

Tot slot
De Welzijnsraad is medio November 2018 inmiddels weer op volle sterkte en startklaar om zich
ook in 2019 te blijven inzetten voor het welzijn van de inwoners van gemeente Berkelland.
Het jaar 2018 is zeer productief gebleken en het vergaderen op locatie bleek een stap in de
goede richting, bewoners en belangenverenigingen hebben dit zeer op prijs gesteld. De
uitdagingen voor 2019 worden gevormd door de speerpunten in het beleid van het Sociaal
Domein en wij vertrouwen wederom op een goede samenwerking tussen alle
belanghebbenden.
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