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Nieuw

Organisatie

Op 11 oktober hebben wij afscheid
genomen van mevr. M. van AspertMos. Wij wensen haar veel succes in
haar carrière. I.v.m. werk gerelateerde
omstandigheden van dhr. C. Terleth
zullen de welzijnsraadsvergaderingen
in 2020 plaatsvinden op woensdag.

Dhr. C. Terleth (vz.) - Mevr. J. Reijgersberg (secr.)
Mevr. B. Wessels (lid) Mevr. A. Hartman (lid)
Dhr. M. Blanken (lid) - Dhr. H. Voortman (lid)
Mevr. M. Piepers (lid) - Mevr. F. Haanepen (lid)

Vergaderingen

Projecten - Adviezen

De Welzijnsraad heeft in het 3e
kwartaal na het zomerreces vergaderd
op locatie in Noordijk . Voorafgaand
aan de vergadering is er een
inloopspreekuur voor inwoners en
lokale organisaties kunnen tijdens de
vergaderingen spreektijd aanvragen.
In Noordijk hebben de heren M.
Ligtenbarg en M. Lahdo uitleg
verstrekt over het sociaal domein in
gemeente Berkelland. De 9 aanwezige
verordeningen van het sociaal domein
worden teruggebracht tot 1
verordening, invoering per januari
2021. Dhr. Seebus (inwoner Noordijk)
maakt zich zorgen over het
woningtekort in Noordijk. Het
vrijwilligersplatform, waarbij het
mantelzorgknooppunt aanhaakt,
wordt binnen afzienbare tijd gestart.
Pilot Welzijn op recept (GLI) is gestart
in de grote kernen. Er is een nieuwe
rechtsvorm voor beschut werken in de
maak, er wordt gewacht op wetgeving.

De Welzijnsraadsleden bezoeken veel
bijeenkomsten waarin het welzijn van de
inwoners van Berkelland centraal staat, zoals bv.
bijeenkomsten over de zorg, de mantelzorg, de
WMO, de Jeugdhulp, de leefbaarheid in Berkelland
etc. Ook hebben wij goede contacten met de PCOB,
het Voormekaarteam, het Gehandicaptenplatform,
de Seniorenraad, de Jongerenwerkers en de
gemeente Berkelland.
Op basis van vragen, opmerkingen en rapporten
van derden en eigen constateringen geeft de
Welzijnsraad gevraagd en ongevraagd
onafhankelijke adviezen aan gemeente Berkelland.

Mevr. M. Schulenberg-v.d. Werf (ambtelijke
ondersteuning)

Er wordt een advies geschreven aan de gemeente
Berkelland over het woningtekort in de kleine
kernen, vooruitlopend op het bezoek van
beleidsambtenaren met betrekking tot demografie
en wonen.
Alle notulen, bijeenkomstverslagen, rapporten en
adviezen zijn terug te vinden op de website van de
Welzijnsraad.
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