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JAARVERSLAG WELZIJNSRAAD GEMEENTE BERKELLAND 2015

ALGEMEEN
In 2015 heeft de Welzijnsraad als adviesorgaan van de gemeente Berkelland, conform haar
opdracht, actief bijgedragen aan de beleidsvorming.
ORGANISATIE
De Welzijnsraad was in het verslagjaar als volgt samengesteld:
De heer K. Koolschijn,
voorzitter.
De heer R. Hiddink,
lid en beheerder kleine kas.
Mevrouw A. Hartog-van Rijnsoever, lid.
Mevrouw G. Wolsink,
lid.
De heer C. Terleth,
lid.
Mevrouw M. Schulenberg-v.d. Werf, ambtelijke ondersteuning.
Helaas is secretaris de heer G. Hardon op 9 september 2015 overleden.
De Welzijnsraad mist in hem een bevlogen persoon. Zijn inzet en betrokkenheid voor de
Welzijnsraad en voor Berkelland zal de Welzijnsraad nooit vergeten. Hij wordt node gemist.
Tegen het einde van het verslagjaar is zijn opvolging in voorbereiding.
VERGADERINGEN
De Welzijnsraad kwam in het verslagjaar maandelijks in vergadering bijeen en bezocht
verschillende externe vergaderingen.
Tegen het einde van het jaar is gestart met overleg om te komen tot nauwere samenwerking
met Seniorenraad en Gehandicaptenplatform Berkelland. De eerste resultaten zijn positief.
ADVIEZEN
De Welzijnsraad heeft in het verslagjaar de volgende adviezen uitgebracht;
Datum:
03-02-2015
26-03-2015
07-04-2015
23-06-2015

Advies over:
Keukentafelgesprekken in kader
Afschaffing hh1
Keukentafelgesprekken hh1 en
Overgangsperiode

Reactie college:
Proces zal zorgvuldig verlopen
Advies wordt meegenomen
Raadsvoorstel verlenging
overgangsperiode tot 01-01-2016
Advies is meegenomen

Leerlingenvervoer 2025
Buurtbemiddeling.
Svp meedenken met ideeën
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23-06-2015

Ontmanteling Hameland
Svp duidelijkheid naar doelgroep
Mantelzorgondersteuning en
Mantelzorgcompliment

Advies is voor kennisgeving aangenomen

01-09-2015

Svp ontwikkelingen AZC melden

01-09-2015

Deelname MEE Kenniscomm.

29-09-2015

Gehandicaptenparkeerkaarten
En -parkeerplaatsenbeleid
Openbaar vervoer Achterhoek
ook nadruk op Zutphen-W’wijk
Brief over asielzoekers in Borculo

Eerst voor kennisgeving aangenomen.
Daarna uitgebreide reactie.
Advies wordt opgevolgd. Deelname
MEE voor 2016 wordt voorbereid
Advies is meegenomen in raadsvoorstel

01-09-2015

19-10-2015
01-11-2015
08-12-2015
08-12-2015

Uitvoeringsplan huiselijk geweld
en kindermishandeling
Vroegtijdige sluiting Grand Café
de Hofmaat in Neede

Advies wordt grotendeels gevolgd.
Gewerkt wordt aan vervanging bij training
mantelzorger; meer aandacht van andere
profs voor mantelzorgers; meer tijdig
voorbereiden mantelzorger op zorgtraject;
mantelzorgwaardering moet vrije keuze
zijn voor mantelzorger

Uitgebreide uitleg ontwikkelingen
opvang vluchtelingen in Berkelland
Advies is in grote lijnen overgenomen
College is het eens met Welzijnsraad,
maar is buiten zijn verantwoordelijkheid.
Livio en VMK Neede zoeken oplossing.

De gegeven adviezen zijn positief beoordeeld en meegenomen in de beleidsvorming.
Het college van B&W alsmede de diverse fracties geven regelmatig (in debatten) aan de
adviezen van de Welzijnsraad te waarderen als ondersteuning voor de beleidsvorming
Al met al kan worden teruggekeken op een bewogen, maar actief en productief 2015!

Welzijnsraad Berkelland, Januari 2016.
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