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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Toesturen reactie college op 
advies Cliëntenraad 

3492817  25 oktober 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 23 september jl. ontving het College van B&W een ongevraagd advies over het 
Transformatieplan sociaal domein van de Cliëntenraad Minima en Wmo. Via bijgaande brief 

reageert het College op dit advies. We sturen u deze reactie ter informatie toe. 
 

We veronderstellen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
 

 
 

Bijlagen: 1 - Reactie op advies Transformatieplan sociaal domein 



 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Cliëntenraad Minima en WMO  Hengelo 
T.a.v. mevrouw N. Horsthuis 

Neptunusstraat 51   
7557XX Hengelo  

 

 Postbus 18 
7550 AA  Hengelo  

  
  

  

  

   

   

   

   

   

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Reactie op advies 
transformatieplan sociaal domein 

3492817  25 oktober 2022 

Geachte mevrouw Horsthuis, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Hierbij reageren we op uw ongevraagde advies van 23 september jl. over het Transformatieplan 
Sociaal Domein. We gaan in deze reactie in op het proces zoals dat is gelopen en op de 

consequenties van het Transformatieplan voor de kwetsbare inwoners. 
 

Proces 
We hebben kennisgenomen van uw onvrede over het proces dat is doorlopen voor de 

totstandkoming van het Transformatieplan en het gebrek aan overleg tussen uw Cliëntenraad en 
ons college. Daarom is het fijn dat we elkaar op 26 september jl. hebben gesproken en toen 

hebben afgesproken met elkaar in gesprek te blijven over de uitvoering van het Transformatieplan. 
En op ons verzoek heeft u in dat gesprek aangegeven nog een reactie te willen geven op het 

Transformatieplan. 
 

In de politieke markt van 12 juli heeft het college de richting voor het uitwerken van het 
Transformatieplan opgehaald. Beeldvormend en aan de voorkant van het proces. Tijdens de 

politieke markt bleek dat scenario 2, het Nieuw Hengelo’s Model, op de meeste draagvlak kan 
rekenen binnen de gemeenteraad. Dit model past binnen de kaders zoals verwoord in het 

Beleidsprogramma Sociaal 2021-2025. Het Transformatieplan is namelijk een verder inkleuring van 
dit Beleidsprogramma. 

Ook uw Cliëntenraad heeft meegedacht met de drie scenario’s. U heeft op 8 augustus jl. op 
verzoek van ons college hierover een advies gegeven. Hieraan is in de inleiding op het 

Transformatieplan gerefereerd. 
Op 4 oktober is er een tweede Politieke Markt georganiseerd, waarin de inhoud van het 

Transformatieplan centraal heeft gestaan. Op 26 oktober a.s. neemt de gemeenteraad een besluit 
over het Nieuw Hengeloos Model. 

 
Omdat het Beleidsprogramma Sociaal nog steeds de basis is van ons sociale beleid, zijn we van 

mening dat we een zorgvuldig politiek proces hebben doorlopen. En ook uw Cliëntenraad op het 
juiste moment – aan de voorkant – om advies hebben gevraagd. Bij de nadere uitwerking van het 

Transformatieplan zullen we op onderdelen bij u terugkomen voor advies. Bij voorbeeld daar waar 
de uitwerking leidt tot aanpassing van verordeningen of beleidsregels. 

 
Zorg voor kwetsbare inwoners 

Uit uw reactie blijkt dat het Transformatieplan zorgen oproept rond de bestaanszekerheid van en 
de mate van ondersteuning voor (groepen) inwoners.  

We snappen en delen de zorg van uw Cliëntenraad voor onze kwetsbare inwoners. Ook willen we 
hun bestaanszekerheid in Hengelo zekerstellen. Als we niets doen, dan kunnen we op termijn de 

zorg voor onze kwetsbare inwoners niet meer garanderen. En dat willen we kost wat het kost 
voorkomen. We willen er altijd zijn voor inwoners die het zonder ondersteuning niet redden. En 
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Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

daarom moet het anders. We kiezen ervoor de zorg en ondersteuning meer lokaal – in de wijken – 
te organiseren. Daarmee geven we concreet invulling aan de ambitie uit ons collegeprogramma: de 

inwoner centraal en meer wijkgericht werken. 
We zien namelijk kans om vanuit een wijkgerichte aanpak een infrastructuur neer te zetten om de 

zorg en toegang dichter bij de inwoner te organiseren. Het gaat hier dan om de manier hoe we 
voorzieningen hebben georganiseerd en ingericht. Dit met als doel de zorg en ondersteuning beter 

te organiseren waardoor het uiteindelijk logisch is dat we minder uit hoeven te geven aan 
zwaardere zorg. 

 
U heeft vragen over de consequenties van het plan voor bepaalde doelgroepen en de wijze waarop 

dit straks in de praktijk wordt uitgevoerd. Deze vragen komen nog aanbod bij de verdere 
uitwerking van het Transformatieplan. Daarbij zullen wij u op onderdelen betrekken. 

 
In uw conclusie stelt u voor om vast te blijven houden aan het Beleidsprogramma sociaal 2021-

2025. Dat doen we ook. Het Transformatieplan is een verdere inhoudelijke en financiële inkleuring 
van het Beleidsprogramma sociaal 2021-2025. 

De gemeenteraad heeft het college namelijk de opdracht gegeven om het zorgvolume van jeugd en 
Wmo terug te dringen, meer inkomsten vanuit het Rijk te genereren en voor 2023 en verder te 

kijken naar aanvullende maatregelen. Zie hier het ontstaan van het Transformatieplan.  
 

Uw advies 
Het uiteindelijke advies dat u geeft, bestaat hoofdzakelijk uit zorgen, opmerkingen en vragen over 

onderdelen uit het Transformatieplan. Zoals over de bijzondere bijstand, de PGB en het 
abonnementstarief. Dit nemen we in de verdere uitwerking mee en hierover blijven we met elkaar 

in gesprek. 
 

We veronderstellen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
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