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JAARVERSLAG WELZIJNSRAAD GEMEENTE BERKELLAND 2016

ALGEMEEN
In 2016 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.
De heer C. Terleth,
lid.
Mevrouw M. Schulenberg-v.d. Werf, ambtelijke ondersteuning.
In het voorjaar van 2016 heeft mevrouw G. Wolsink afscheid genomen als lid van de
Welzijnsraad.
Na een sollicitatieprocedure, uitgevoerd door de sollicitatiecommissie, bestaande uit de heren
Koolschijn en Hiddink, aangevuld met de heer T. Harmsen als onafhankelijk voorzitter en
ambtelijke ondersteuning voor de verslaglegging, zijn met ingang van juni 2016 gestart:
Mevrouw M. Van Aspert-Mos,
lid
De heer P. Hulshof,
lid.
Ze hebben een adequate inbreng in de vergaderingen en zetten zich ook daarbuiten goed in.
Helaas hebben mevrouw A. Hartog en de heer R. Hiddink aangegeven halverwege 2017 te
zullen stoppen als lid van de Welzijnsraad.
VERGADERINGEN
De Welzijnsraad kwam in het verslagjaar maandelijks in vergadering bijeen en bezocht enkele
externe vergaderingen.
Daarnaast was de Welzijnsraad vertegenwoordigd in het gemeentelijke Overlegplatform Wmo
2015, dat twee keer bijeen is geweest.
De Welzijnsraad heeft zich ingezet om tot een nauwere samenwerking te komen met de
Seniorenraad Berkelland en het Gehandicaptenplatform Berkelland. Deze inzet werpt zijn
vruchten af. Er wordt meer samen overlegd, er worden meer gegevens uitgewisseld, meer
adviezen gezamenlijk voorbereid en integraal uitgebracht aan het college van burgemeester en
wethouders.
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ADVIEZEN
De Welzijnsraad heeft in het verslagjaar de volgende adviezen uitgebracht:
Datum:
09-02-2016

Advies over:
Informatieverstrekking aan
maatschappelijke organisaties

Reactie college:

23-02-2016

Tijdelijke woningen statushouders

Door raad ter afdoening in handen
College gesteld. Komt vervolg

01-03-2016

Advies mede namens SRB en GHP Opmerkingen zijn verwerkt
over herziening verordeningen en
beleidsregels

17-05-2016

Twee gedachten statushouders

Bevestiging mondeling toelichting
door burgemeester in vergadering
van 23-06-2016

09-12-2016

Koersdocument Doorontwikkeling
VMK

Instemming met fysieke locatie VMK;
uitwerking suggestie onafhankelijk meldpunt
voor onvrede; oneens met koudwatervrees
aparte entiteit VMK

23-12-2016

Uitgewerkte Wmo verordening en
beleidsregels

De gegeven adviezen zijn positief beoordeeld en meegenomen in de beleidsvorming.
TOT SLOT
Er kan worden teruggekeken op een indrukwekkend jaar!

Welzijnsraad Berkelland, Januari 2017.
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