Algemeen
Jaarverslag Welzijnsraad gemeente
Berkelland 2019
In 2019 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
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Nieuw

Organisatie

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

De Welzijnsraad was in het verslagjaar als volgt
samengesteld:

Vergaderingen
De Welzijnsraad kwam in het verslagjaar
maandelijks in vergadering bijeen en bezocht
meerdere externe vergaderingen en
presentaties. De Welzijnsraad werkt nauw
samen met PCOB Neede, de Seniorenraad, de
Jongerenraad 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. De
toenemende vergrijzing, de krimp en de zorg
lopen als een rode draad door deze
vergaderingen heen, zoals ook het vraagstuk
in de diverse kernen hoe jongeren aan
Berkelland te binden. Zorgelijk is het tekort
aan woningen voor senioren en jongeren, de
vele leegstaande winkels en de bezuinigingen
in het Sociaal Domein. De Jongerenraad geeft
de jongeren in Berkelland een stem en blijkt
een groot succes. De problematiek van de
Jeugdzorg en de GGZ blijft een heikel punt nu
deze taken door gemeente Berkelland
moeten worden uitgevoerd. De WMO gaat per
jan. 2020 met een vast abonnementsbedrag
werken.

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

voorzitter
secretaris
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid en beheerder
kleine kas
Mevr. M. Schulenberg-v.d. Werf
(Ambtelijke ondersteuning)
Medio 2019 heeft mw. M. van Aspert-Mos
afscheid genomen als lid van de Welzijnsraad.

Projecten
In Neede wordt een Jimmy’s geopend waar voor
jongeren diverse activiteiten worden
georganiseerd onder leiding van een
jongerenwerker. De 9 verordeningen van het
Sociaal Domein worden vereenvoudigd en
teruggebracht naar 1 verordening
(implementatie per 2021). In Eibergen gaat eind
2019 de Electrocar rijden. Samen met gemeente
Berkelland en het Voormekaarteam wordt het
thema “knooppunt vrijwilligers &
mantelzorgers” verder uitgewerkt.
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Adviezen

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

Advies over

Reactie college

29-01-2019

Verordening en beleidsregels Jeugdhulp

Rekenkamercommissie
onderzoekt jeugdhulp in
gemeente Berkelland en er
wordt een benchmark gehouden
door Rijk en VNG

01-02-2019

Parkeervakken minder validen Neede

Wordt nader bekeken

14-02-2019

Brief werkwijze VMK n.a.v. "soft signals"
naar wethouder M. van Haaren

Wordt nader bekeken

10-09-2019

Voorziening AED’s

In behandeling

25-09-2019

Zorgen om woonbehoefte kleine kernen

In behandeling

17-10-2019

Advies Lokale Inclusie Agenda

In behandeling

22-11-2019

Advies verlenging voorzitterschap
Mw. P. Duin / Jongerenraad

In behandeling

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

Tot slot
De Welzijnsraad blijft zich ook in 2020 inzetten voor het welzijn van de inwoners van
Berkelland, vanaf medio 2019 in samenspraak met de kwartiermaker Welzijn van gemeente
Berkelland. Onze adviezen aan het college van de gemeente voor een blijvende, veilige
leefbaarheid voor jong én oud, ondersteund door een goede, betaalbare zorgverlening, vormen
de kern van ons beleid in Berkelland. De uitdagingen voor 2020 worden gevormd door
geplande gemeentelijke aanpassingen op het gebied van o.a. het Sociaal Domein en de Lokale
Inclusie Agenda en hierbij vertrouwen wij wederom op een goede samenwerking tussen alle
belanghebbenden. Per januari 2020 wordt onze vergaderlocatie het gemeentehuis in Borculo,
waarbij een Welzijnsraadsvergadering op locatie altijd kan worden aangevraagd.

Welzijnsraad Berkelland, Januari 2020

Gemeente Berkelland, Postbus 200, 7270 HA BORCULO T: 0545-250 250 E: info@gemeenteberkelland.nl
www.gemeenteberkelland.nl, Bank Nederlandse Gemeenten: NL35BNGH0285112600

