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Nieuw

Organisatie

Uit ontvangen reacties op een Welzijnsraad
evaluatie is geconstateerd dat vergaderen op
locatie geen toegevoegde waarde heeft voor
de belangenverenigingen, Rekken
uitgezonderd. Voorzitter C. Terleth heeft
aangegeven na het zomerreces van 2020 te
stoppen.

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 4e kwartaal
vergaderd op locatie in Gelselaar, Rietmolen
en Borculo.
In Gelselaar kregen we uitleg van mw. Julsing
over het LIA beleidsplan en van dhr. Dikschei
over de openbare orde en de veiligheid op
straat.
In Rietmolen bespreekt mw. Duin de
werkwijze van de Jongerenraad en geeft mw.
Notten een toelichting over de demografie
van Berkelland, waaruit blijkt dat de krimp en
de vergrijzing toenemen. Mw. Klompjan meldt
dat mw. Delsing is aangesteld als
kwartiermaker welzijn. Tevens gaan SDOA en
VMK intensiever samenwerken.
In Borculo krijgen we van mw. Vreemann een
toelichting op het gebied van wonen. Er wordt
geconstateerd dat er woningen voor jongeren
en senioren gebouwd moeten worden. In
Beltrum en Rietmolen wordt gestart met
bouwplannen. Leegstaande winkels in
Berkelland vormen een probleem. Mw. Elling
geeft een toelichting op de WMO verordening,
de GGZ wet en de abonnementsgelden.

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 Jongerenraad, 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 de Lokale Inclusie Agenda met o.a.
het verzoek om een evaluatie te verstrekken over
het Plan van Aanpak LIA, gestart in 2017.
Ook is er een adviesbrief uitgegaan voor de
verlenging van het voorzitterschap van de
Jongerenraad door mw. Duin.
Alle notulen, bijeenkomstverslagen, rapporten en
adviezen zijn terug te vinden op de website van de
Welzijnsraad.
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