
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Doorsturen jaarverslag 2021 
Adviesraad Sociaal Domein 

3473043  8 november 2022 

Geachte raadsleden, 

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 sturen wij u ter informatie het Jaarverslag 2021 van de Adviesraad Sociaal Domein, 
ontvangen door de gemeente Hengelo op 25 augustus 2022.  

 
De Adviesraad heeft het college in 2021 verschillende keren gevraagd en ongevraagd advies 

gegeven. De adviezen helpen ons in de beleidsvorming en de verdere uitwerking.  
 

De advisering heeft niet alleen op papier plaatsgevonden, maar ook via (digitale) afstemming met 
verschillende beleidsambtenaren en soms bestuurlijk. Op deze wijze wordt aan de voorkant de 

Adviesraad ingezet om mee te denken in het ontwikkelen en uitvoering van beleid.  
Dit ervaart het college als zeer waardevol en beide partijen willen dit blijven voortzetten. De 

afgelopen maanden is dit bijvoorbeeld gedaan door afspraken te maken hoe de Adviesraad in een 
doorlopende cyclus betrokken wordt bij het transformatieplan.  

 
Het college ondersteunt het voornemen van de Adviesraad om weer met de Cliëntenraad contact 

op te nemen en de relatie op te bouwen, wat helaas door de coronamaatregelen vorig jaar niet 
gelukt is.  

 
Sinds 19 september 2022 heeft de Adviesraad een nieuwe contactpersoon bij de gemeente:  

Eline Busscher, beleidsadviseur Jeugd. Zij is voortaan de schakel tussen de Adviesraad, het college 
en anderen binnen de gemeentelijke organisatie.  

 
Het college veronderstelt 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 

 
 

 
Bijlage 1: Reactie op jaarverslag 2021 aan Adviesraad Sociaal Domein  



 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Adviesraad Sociaal Domein Hengelo 
T.a.v. de heer B. Rikhof 
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7550 AA  Hengelo  

  
  

  

  

   

   

   

   

   

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Reactie op jaarverslag 2021 3473043  8 november 2022 

Geachte heer Rikhof, 

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 stuurt het college een reactie op uw jaarverslag 2021, ontvangen op 25 augustus 2022. Dit 
jaarverslag is ook doorgestuurd naar de gemeenteraad, voorzien van eenzelfde soort reactie. 

 
U heeft het college in 2021 verschillende keren gevraagd en ongevraagd advies gegeven. Dank dat 

u ondanks alle coronabeperkingen uw advieswerk heeft kunnen verrichten. En dank voor de 
adviezen. Het college mist in het jaarverslag de vermelding van een belangrijk advies van u, 

aangaande de Regiovisie Jeugdhulp Twente (kenmerk 21064).  
 

Uw advisering heeft zowel schriftelijk als digitaal plaats gevonden. U bent in gesprek geweest met 
verschillende beleidsambtenaren, en soms bestuurlijk, om aan de voorkant en in de voorbereiding 

mee te denken. Dit ervaart het college als zeer waardevol en zouden we graag willen voortzetten.   
 

De afgelopen maanden hebben we daar samen al uitvoering aan gegeven. Er zijn afspraken 
gemaakt over hoe de Adviesraad in een doorlopende cyclus betrokken wordt bij het 

transformatieplan. De input van de Adviesraad wordt op deze wijze meegenomen in de 
doorontwikkeling en uitvoering van dit plan.  

 
Het college ondersteunt uw voornemen om weer met de Cliëntenraad contact op te nemen en de 

relatie op te bouwen, wat helaas door de coronamaatregelen vorig jaar niet gelukt is.  
 

Nieuwe contactpersoon gemeente 
Naar aanleiding van uw opmerking over het wegvallen van uw vaste contactpersoon in 2021, 

hebben wij inmiddels acties ondernomen. Sinds 19 september 2022 heeft u een nieuwe 
contactpersoon bij de gemeente: Eline Busscher, beleidsadviseur Jeugd. Zij is voortaan de schakel 

tussen uw Adviesraad, het college en anderen binnen de gemeentelijke organisatie.  
Jorien Kernkamp, beleidsondersteuner sociaal, zal de aan- en aftredens van leden blijven 

afhandelen, evenals de onkosten- en vrijwilligersvergoedingen. Het is daarom wenselijk, ook als 
aanwezige op de achtergrond, om Jorien in cc via mailverkeer te betrekken.  

 
Op 24 oktober 22 heeft u nader kennis gemaakt en aanvullende afspraken gemaakt die bijdragen 

aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking en communicatie. Afgesproken is om dit 
gesprek frequenter te voeren zodat, waar nodig, deze afspraken bijgesteld kunnen worden.  

 
 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3473043  

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 

U heeft ook de vraag gesteld of het mogelijk is om meer inzicht te krijgen in het totaal van in- en 
uitgaven van de Adviesraad. Het college zal u hierover een paar keer per jaar gaan informeren. 

 
Wij 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 



Jaarverslag 2021 
 

 

 

Datum: 1 juni 2022 

Ons kenmerk: 21 069 

1. adviesraad sociaal domein 
De adviesraad geeft nu voor het zevende jaar op rij gevraagd en ongevraagd advies aan het college 
van B&W. De adviezen hebben betrekking op beleidsontwikkelingen binnen het sociale domein. 

Ook de adviesraad kende een ander jaar dan normaal. Vanwege de coronamaatregelen vonden de 
maandelijkse vergaderingen veelal digitaal plaats. Dit leidde tot enig ongemak. Niet iedereen is 
immers even bedreven in het digitaal overleggen. Het belangrijke non-verbale deel van het gesprek 
en de discussie viel grotendeels weg.  

Toch moet geconcludeerd dat ook de adviesraad zich uitstekend heeft aangepast aan de 
noodgedwongen nieuwe situatie. De frequentie van vergaderen was dezelfde en ook het aantal 
uitgebrachte adviezen lag in lijn met voorgaande jaren.  

2. Adviezen 2021 
De adviesraad adviseerde in 2021 2 keer gevraagd en 5 keer ongevraagd. Onderstaande tabel geeft 
een overzicht van de uitgebrachte adviezen. 

 

Nummer Inzake Type advies Datum 
advies 

21 025 

 

Herbenoeming leden Bram Rikhof en Tom Morssink 

 
Ongevraagd 
Advies 

19-05-2021 

21 026 Advies verordening leerling vervoer 
 
 

Gevraagd advies 

 

31-03-2021 

21 030 Ongevraagd advies jongerenwerk Ongevraagd 
advies 

08-06-2021 

20 044 Aftreden lid Tom Morssink 

 

Ongevraagd 
advies 

28-08-2021 



20 047 Advies maatregelen pakket 
 

 

Gevraagd advies 05-10-2021 

20 048 Concept Beleidskader Armoede en schulden “Het 
taboe doorbreken 

Ongevraagd 
advies 

05-10-2021 

20 050 Benoeming Marieke Bos Ongevraagd 
advies 

14-10-2021 

 

Advisering heeft niet alleen plaatsgevonden op papier. Ook in 2021 is er met regelmaat (digitaal) 
overleg gevoerd met verschillende beleidsambtenaren inzake voorstadia van beleid en 
voorbereidingen van notities of uitwisseling van informatie over en weer. 

 
3. Relatie gemeente 
De adviesraad had sinds 2018 een vast contactpersoon bij de gemeente, namelijk Astrid 
Donderwinkel. Zij functioneerde als schakel tussen de adviesraad, het college en anderen binnen de 
gemeentelijke organisatie. In 2021 is zij helaas uitgevallen. Hoewel dit natuurlijk voor haar het meest 
vervelend was, heeft het wegvallen van Astrid ook zijn weerslag gehad op de samenwerking tussen 
de adviesraad en de gemeente. Na het uitvallen van Astrid was het voor de ambtelijke organisatie 
lastig om haar plek te vullen. E-mails van de adviesraad werden niet beantwoord en facturen van de 
adviesraad werden niet betaald. De adviesraad heeft sinds kort een (tijdelijke) contactpersoon 
aangewezen gekregen, Jorien Kernkamp. We zijn blij met een nieuw vast contactpersoon en de 
samenwerking met Jorien wordt als prettig ervaren. 

De jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst met de wethouders, ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor 
delen van het sociaal domein vond op 20 mei 2021 plaats. Gezamenlijk werd stilgestaan bij (op 
handen zijnde) ontwikkelingen en bij de onderlinge verstandhouding. 

Met de wethouders apart van elkaar stonden afvaardigingen van de adviesraad eveneens in jaarlijkse 
bijeenkomsten stil bij ontwikkelingen op de afzonderlijke beleidsterreinen (Jeugd, WMO en 
Participatie). 

4. Relatie andere raden 
De adviesraad zal in 2022 met de cliëntenraad contact opnemen om de relatie weer op te bouwen. 
Door de coronamaatregelen is dit helaas in het voorgaande jaar niet gelukt. 

5. Continuïteit 
We verwelkomden in 2021 na een werving- en selectieprocedure één nieuw lid, Marieke Bos. Van 
Tom Morssink namen we afscheid.  

De adviesraad bestaat op dit moment uit negen leden. Er is ruimte voor nieuwe leden. Het bleek ook 
in 2021 niet eenvoudig om geschikte leden te vinden. Sollicitanten voldeden vaak niet aan het 
gezochte profiel. Wegens het aflopen van de zittingstermijn van een aantal leden die al geruime tijd 
lid zijn van de adviesraad zal er in 2022 gezocht worden naar nieuwe leden.  

De adviesraad heeft bekeken om de openbaarheid van het werk, notities en de adviezen te 
bewerkstelligen. Hiervoor heeft de adviesraad een eigen website (www.adviesraadhengelo.nl) 
waarop de werkwijze, doelstelling, leden en de adviezen met reacties op komen te staan. 

 

 

http://www.adviesraadhengelo.nl/


6. Financieel 
De adviesraad sociaal domein beschikt over een budget. Onkosten en vrijwilligersvergoedingen 
worden geregeld via de contactpersoon van de gemeente. De adviesraad vindt deze pragmatische en 
praktische aanpak prima. Nadeel is wel dat er op de huidige manier geen zicht is op het totaal van in- 
en uitgaven.  

7. Samenvattend 
De adviesraad heeft in 2021 ondanks de corona-pandemie zeven keer vergaderd. Er zijn zeven 
adviezen uitgebracht. Er is met wethouders, ambtenaren (van de gemeente) en anderen binnen het 
maatschappelijk middenveld overlegd en informatie ingewonnen. De samenwerking onderling en 
met voornoemde ervaart de adviesraad als positief. De adviesraad is qua samenstelling (en inbreng) 
op sterkte, maar heeft nog de mogelijkheid om uit te breiden met nieuwe leden. 
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