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INLEIDING 
 

Beste partijgenoten,  

Voor u ligt het jaarverslag van de Partij van de Arbeid afdeling Enschede over het jaar 2016. 

Zoals van ons gewend blikken we in dit jaarverslag terug op het afgelopen jaar.  

In 2016 begon de voorbereiding voor de landelijke verkiezingscampagne, hebben we verdere 

stappen gezet ten aanzien van het eigen lokale verkiezingsprogramma en in juni trad er een 

nieuw afdelingsbestuur aan.  

Afgelopen jaar stond voor wat de lokale bijeenkomsten betreft vooral in het teken van het 

verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereidingsgroep heeft 

daarbij een verdeling gemaakt voor wat betreft de diverse onderwerpen en hierover 

gesprekken gevoerd met extern en leden. Het is de  opmaat naar een meer ingevuld programma. 

Daarover leest u in dit jaarverslag meer.  

In juni trad er een nieuw afdelingsbestuur aan en later dit jaar hebben we gelukkig ook weer 

een penningmeester kunnen aanstellen. Ik ben blij dat de continuïteit binnen het bestuur 

behouden blijft maar dat er ook ruimte is voor nieuwe gezichten met een nieuwe frisse inbreng.  

In het najaar van 2016 hebben er weer voortgangsgesprekken met de fractieleden 

plaatsgevonden. De gesprekken vinden plaats tussen de afdelingsvoorzitter, (vice) 

fractievoorzitter en het betrokken fractielid. In december 2016 heeft Marijke van Hees 

aangekondigd met ingang van 1 januari te willen stoppen als raadslid. Haar plek is in 2017 

ingevuld door Yara Hümmels.  

In 2016 heeft de nieuwe ledendemocratie meer vorm gekregen. Het “one man one vote” 

systeem heeft een goede invulling gekregen op het congres en de politieke ledenraad. De 

ledenkamer en het stemlokaal kunnen nog wel enige verbeteringen gebruiken. Het partijbureau 

evalueert de nieuwe werkwijzen en vanuit de verenigingsraad kunnen de gewesten en de 

grotere afdelingen, waaronder ook Enschede dit goed bewaken. Vanuit de verenigingsraad is 

ook gekeken naar het aanpassen van de vermogensstructuur. In 2017 worden hiervoor nadere 

voorstellen aan de raad voorgelegd. 

Dit is slechts een korte opsomming van een aantal ontwikkelingen afgelopen jaar. In dit 

jaarverslag doet het bestuur verslag van alle activiteiten. Het jaarverslag 2016 zal worden 

vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 juni 2017  

Saskia Voortman, voorzitter PvdA Enschede 
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DE AFDELING 

HET AFDELINGSBESTUUR EN TAAKVERDELING 
Het huidige bestuur is in de ALV van juni 2016 gekozen, en we hebben in de vergadering van 

november 2016 een nieuwe penningmeester gekozen. Het bestuur bestaat nu uit Saskia 

Voortman (voorzitter), Janke Smit (vice-voorzitter), Anne Benneker (secretaris), Albert van der 

Smissen (penningmeester), Rudy Kleine, Frank Halfwerk, Rene Tenkink en Duco Bannink. De 

voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn in handen van het dagelijks 

bestuur aangevuld met Rudy en Frank.  

De vaste vertegenwoordiger van het bestuur in de fractie is Saskia Voortman. De 

vertegenwoordiging bij de politieke ledenraad ligt formeel bij Duco Bannink, maar de 

aanwezigheid bij deze vergaderingen wordt tussen de verschillende bestuursleden gerouleerd. 

Het bestuur vergadert iedere tweede woensdag van de maand. Daarnaast vergadert het 

dagelijks bestuur ongeveer eens per twee maanden in het kader van de voorbereidingen op de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018.  

Door het afscheid van de fractiemedewerker Clemens Pot zijn er een aantal taken teruggevallen 

naar het afdelingsbestuur. Hieronder valt de ledenadministratie, hiervoor is Anne Benneker nu 

verantwoordelijk. Daarnaast zijn ook de nieuwsbrief en de website nu taken die deels door het 

afdelingsbestuur gedaan worden.  

In onderstaand overzicht vindt u de bestuursleden met hun verantwoordelijkheden terug.  
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BESTUURSEVALUATIE 
Begin 2016 heeft het vorige bestuur besloten zichzelf aan een evaluatie te onderwerpen. De 

evaluatie was tweeledig: enerzijds hebben we via een online enquête de leden gevraagd om hun 

oordeel te geven over het bestuur.  

Daarnaast hebben we twee leden binnen onze afdeling gevraagd om door middel van 

persoonlijke gesprekken met de leden van het afdelingsbestuur met een evaluatie over het 

bestuur te komen. Wouter Muller en Arjan Kampman hebben de evaluatie uitgevoerd en 31 mei 

jl. is deze aan het bestuur voorgelegd en besproken. Tijdens de ledenvergadering op woensdag 

22 juni is deze evaluatie toegelicht.  

De gesprekken alsmede de ingevulde enquête gaven ons inzicht in een aantal verbeterpunten. 

De belangrijkste is dat het bestuur een heldere visie moet hebben op taken en 

verantwoordelijkheden. Het bestuur moet een duidelijke doelstelling hebben en meer 

verbinding leggen met de fractie en andere groepen en commissies binnen de afdeling. Ook de 

scheiding tussen wat politiek is en wat meer op het organisatorische vlak ligt moet duidelijker 

worden.  

Naast de verbeterpunten laat de evaluatie ook positieve punten zien. Zo wordt de voorbereiding 

van het verkiezingsprogramma 2018 als een manier van werken ervaren die breder toepasbaar 

is en wordt aangegeven dat de sfeer binnen het bestuur heel goed is.  

Het huidige bestuur sluit zich aan bij de uitkomsten van de evaluatie en is voortvarend aan de 

slag gegaan. Zij heeft voor zich concreet haar doelstelling vastgesteld en ook uitgezet welke 

taken en verantwoordelijkheden bij het bestuur liggen. Bij ieder punt is telkens een bestuurslid 

aanspreekpunt.  

FINANCIEEL JAARVERSLAG 
Beste PvdA leden afdeling Enschede, 
 
Als bijlage bij dit jaarverslag zijn de cijfers van 2016 bijgevoegd. Het algemene beeld is dat we 
goed met jullie geld om gaan en zo hoort het ook !  
 
De werkgroepen en thematische vergaderingen worden regelmatig gehouden en bezocht, daar 
gaat dan ook logischerwijs wel wat geld in zitten. In totaal hebben we iets meer uitgegeven als 
begroot. Dat is niet erg want de reserve is groot genoeg. Uitgeven ten behoeve van leden is in 
mijn ogen namelijk nooit erg en staat in dienst van onze PvdA. 
 
De kascommissie onder leiding en uitvoering van Henry Workel heeft de stukken bekeken en 
akkoord bevonden. De stukken spreken voor zich dus een optelling en uitleg van de 
verschillende kosten soorten laat ik achterwege.  
 
Mocht er iemand vragen hebben bel mij dan gewoon 06-24698866 of spreek mij aan op een 
vergadering. 
 
Rest mij nog Anne Benneker te bedanken voor het eerste deel van 2016 , waarin zij nog 
penningmeester was. 
 
Vr.gr. 
 
Albert van der Smissen 

http://vr.gr/


6 
 

OMBUDSTEAM PVDA ENSCHEDE 
Het ombudsteam van de PvdA wil inwoners van Enschede ondersteunen en adviseren als ze 

kampen met “kleine problemen” die vaak grote ergernissen zijn en ze er zelf niet meer 

uitkomen. Bijvoorbeeld doordat ze door de instanties steeds van het kastje naar de muur 

worden gestuurd of gewoon de weg in 'regelland' niet weten.  

De PvdA neemt deze problemen serieus en helpt mensen een oplossing te vinden.  

Alle inwoners van de gemeente Enschede die zijn vastgelopen en het even niet meer weten, 

kunnen het ombudsteam om hulp vragen. In dringende, schrijnende gevallen, kan het 

ombudsteam, een PvdA gemeenteraadslid of zelfs de PvdA Tweede Kamerfractie inschakelen 

zodat er sneller een oplossing gevonden kan worden. 

Het ombudsteam wil lokaal het draagvlak van de PvdA versterken en laten zien dat de PvdA 

actief is in de samenleving.  

Het uitgebreide jaarverslag van het ombudsteam is te vinden in bijlage 2.  

SCOUTINGSCOMMISSIE 
De idealen van de PvdA gaan over werk, meedoen en eerlijk delen. Zo willen we ook werken aan 
een sterk en sociaal Enschede. Om dit te bereiken, heeft de PvdA behoefte aan goed 
gekwalificeerde mensen. 

We zoeken mensen die onze inzet overtuigend, aansprekend en in begrijpelijke taal, helder en 
scherp voor het voetlicht kunnen brengen. Mensen die de politieke gevoeligheid en drive 
hebben om idealen om te zetten in daden. Mensen die nauwe voeling hebben met de 
samenleving, aanspreekbaar zijn en verantwoordelijkheid nemen om zaken in gang te zetten.  
Kortom, mensen die door hun persoonlijke kwaliteiten resultaat weten te behalen in een 
complexe politieke omgeving.  
De PvdA is een brede partij. Wij streven dan ook naar een zo divers mogelijk samengesteld 
team. Dit betekent dat we op zoek zijn naar kandidaten jong of oud, onervaren of zeer senior, 
vrouw of man, allochtoon of autochtoon. En daarnaast uiteraard zeer divers qua 
deskundigheden. Maar die altijd aantoonbaar de PvdA-idealen uitdragen. 

Om geïnteresseerde mensen in Enschede te zoeken en te spreken, heeft de ledenvergadering op 

24 juni 2015 een scoutingcommissie in het leven geroepen. Deze commissie heeft als taak om 

zowel binnen als buiten de partij op zoek te gaan naar talent dat mogelijk geïnteresseerd is in 

politieke of organisatorische taken. In 2015 en 2016 zijn er met diverse leden 

scoutingsgesprekken gevoerd. De uitkomsten van deze gesprekken zijn gedocumenteerd en 

gedeeld met de afdelingsvoorzitter.  

Begin 2016 bestond de scoutingcommissie uit drie leden: Dennis Bouwman, Hüseyin Sönmez en 

Marianne Witvoet. Halverwege het jaar besloot Hüseyin Sönmez te stoppen met de 

scoutingscommissie. Dit betekent dat er in 2016 een vacature ontstond voor een lid van de 

scoutingscommissie, die nog steeds ingevuld dient te worden. Daarnaast is er behoefte aan extra 

versterking van de scoutingscommissie. 
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PERMANENTE CAMPAGNE 
In het verslagjaar 2016 zijn er geen verkiezingen 

geweest. Daarom staat het jaar 2016 in het teken van 

de permanente campagne en zijn dus de gebruikelijke 

activiteiten uitgevoerd. We zijn bezig geweest met 

canvassen en de nazit voor buurt/wijkbewoners. Ook 

de returnflyer is iedere keer weer rondgebracht. 

Iedere returnflyer levert weer nieuwe reacties en 

suggesties van buurt/wijkbewoners op. Deze worden 

opgepakt en met de aanbrenger(s) gecommuniceerd. 

We overleggen nog over de mogelijkheden om de 

resultaten van onze inzet in de wijken/buurten op de website te plaatsen. In een aantal gevallen 

is er voor gekozen om in plaats van te gaan canvassen te gaan flyeren bij winkelcentra. De reden 

hiervoor is dan dat er te weinig canvaskoppels te vormen zijn en daarmee de zichtbaarheid op 

straat te weinig effect oplevert.  

Het wordt een traditie om jaarlijks op 14 februari 

(Valentijnsdag) in het centrum rozen aan het 

winkelend publiek uit te delen. Ook in 2016 was dit 

weer het geval en waren de reacties aangenaam en 

verrast.  

In de zomer van 2016 (2 juli) hebben we het 

canvassen gecombineerd met een BBQ in de wijk 

Pathmos. Hiervoor is John Kerstens speciaal naar 

Enschede gekomen om zo met buurtbewoners van 

gedachten te wisselen over actuele onderwerpen.  

 Het laatste kwartaal van 2016 staat vooral in het teken van de voorbereidingen op de 

verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017, met in november de nadruk op de 

lijsttrekkersverkiezingen binnen de PvdA.  

Aan het eind van het verslagjaar 2016 bestond het campagneteam uit de volgende leden:  

Yara Hummels (campagnecoördinator), Alieke van Dijk, Anne Benneker, Wim Jansen Lorkeers, 

Rienke Hofman-Bijlstra, Karien van Buuren, Marijke Waanders, Linsay Tukkers en Janke Smit 

(campagnecoördinator).  

Daarnaast worden leden van de gemeenteraadsfractie, de Provinciale Statenfractie en het 

ombudsteam betrokken bij de activiteiten, waarbij wordt aangetekend dat een delegatie van het 

ombudsteam feitelijk alle vergaderingen van het campagneteam bijwoont en ook deelneemt aan 

de activiteiten.  

1-MEIVIERING 2016 
De PvdA Enschede besteedde in 2016 op een bijzondere manier aandacht aan de Dag van de 

Arbeid. We vierden 1 mei samen met de PvdA Haaksbergen in een rijdende werkliedenwagon 

van de Museum Buurtspoorweg, waarmee vroeger de textielarbeiders naar hun werk gingen.  
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We vertrokken met de trein vanaf MBS-station Boekelo en tijdens de treinreis naar Haakbergen 

werden de leden die 5, 25, 50 of 70 jaar lid waren, gehuldigd. Na aankomst in Haaksbergen nam 

de afdeling Haaksbergen deel aan het vervolgprogramma. Jan Astrego, voorzitter van de MBS, 

informeerde ons over de geschiedenis en de activiteiten van de Museum Buurtspoorweg. 

Daarna waren er rondleidingen in het museum.  

Tijdens de terugreis naar Boekelo hield Ellen 

Prent, wethouder in Haaksbergen, de 1 mei 

toespraak. Ook de voorzitters van de afdelingen 

Enschede en Haaksbergen kwamen aan het 

woord. Na aankomst in Boekelo hebben we 

onder het genot van een drankje gezellig 

nagepraat en rondgekeken in de Museumloods 

van het MBS-station Boekelo. We kunnen 

terugkijken op een unieke en zeer geslaagde 1 

mei bijeenkomst, die goed bezocht werd. De 

samenwerking met de afdeling Haaksbergen 

was goed en is zeker voor herhaling vatbaar.  

Voor een uitgebreide samenvatting van deze activiteit verwijzen we u ook graag naar het 

filmpje dat hierover gemaakt is en op YouTube te vinden is (waar overigens veel positieve 

reacties op kwamen): https://www.youtube.com/watch?v=GMAQ2txICPo&feature=youtu.be  

  

https://www.youtube.com/watch?v=GMAQ2txICPo&feature=youtu.be
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GREMIA 

HET GEWEST 
De PvdA Overijssel hield in 2016 2 gewestelijke 

vergaderingen: op de zaterdag 9 april en  19 

november in Nijverdal. Op 9 april stond de 

cultuur in onze provincie centraal. De opzet was 

om input te leveren voor een nieuwe cultuurnota 

van Overijssel. Het was opvallend hoe de musea 

en de bibliotheken successen behalen met 

vernieuwing. Die lijn moeten deze 

cultuursectoren kunnen doortrekken. Ook het 

economisch belang van de cultuur kwam 

duidelijk naar voren. Daarbij gaat het 

bijvoorbeeld om het aantal arbeidsplaatsen en de 

uitgaven die cultuurliefhebbers doen bij bezoeken aan musea en theaters.  In de gewestelijke 

vergadering van 19 november draaide het om het PvdA-programma voor de Tweede 

Kamerverkiezing van maart 2017. Dat gebeurde in de vorm van een voorcongres waar 

tientallen amendementen en moties aan de orde kwamen. De PvdA Enschede was er present 

met een grote groep. In totaal werden er ruim 20 amendementen en moties aangenomen. De 

helft daarvan waren van Enschedese makelij. Ze gingen o.m. over versterking van de regionale 

economie en werkgelegenheid.  

JONGE SOCIALISTEN 
Sinds januari 2016 hebben de Jonge Socialisten Overijssel een nieuw bestuur dat zich 

ontzettend inzet voor jongerenparticipatie in lokale en landelijke politiek. Dat doen wij door 

activiteiten te organiseren, de straat op te gaan en door acties te houden. Waar jongeren te 

vinden zijn, zijn wij ook en vaak met succes. Voor de Tweede Kamerverkiezingen dit jaar 

hebben wij samen met een aantal andere politieke jongerenorganisaties geflyerd om jongeren 

naar de stembus te krijgen, dat is ons aardig gelukt. Ook zijn veel van onze activiteiten in 

Twente en zoeken wij vaak de samenwerking op met de PvdA afdelingen omdat we het belang 

zien van een sterke en vooruitstrevende PvdA.  

POLITIEKE LEDENRAAD 
De Politieke Ledenraad kwam in 2016 3x bij 

elkaar: op de zaterdagen 4 juni, 24 september 

en 26 november. De PL van 4 juni in 

Nieuwegein maakte indruk door de emoties 

rond het thema uitzetting gewortelde 

kinderen. Een motie om dit proces te stoppen 

werd met maar liefst 80 procent aangenomen. 

Verder waren er rondetafel-discussies over 

vernieuwing van ons pensioenstelsel en 

stimulering werkgelegenheid. In de Politieke 

Ledenraad van 24 september werd in Eindhoven een reeks actuele onderwerpen besproken 

zoals de situatie in Turkije, Europa en de Brexit, geen kind in de armoede en ons 
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pensioenstelsel. De PL van 26 november in Groningen stond helemaal in het teken van de 

lijsttrekkersverkiezing en werd gekenmerkt door een stevig debat tussen Lodewijk Asscher en 

Diederik Samsom. 

In 2016 is het systeem van afgevaardigden namens afdelingen afgeschaft. Ieder lid  is welkom 

bij de PL en stemt volgens het one man one vote principe.     
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POLITIEK 
Er zijn in het afgelopen jaar een aantal politiek inhoudelijke bijeenkomsten geweest, waaronder 

een met Agnes Jongerius en John Kerstens. Deze bijeenkomsten worden over het algemeen goed 

bezocht door een aantal geinteresseerde leden.  

VERKIEZINGSPROGRAMMA 
Het gehele jaar zijn we bezig geweest met de voorbereiding van het verkiezingsprogramma 

voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In de ALV van november 2015 is besloten tot het 

starten van een traject ter voorbereiding van het verkiezingsprogramma waarin we in een losse, 

wisselende samenstelling spreken over het verkiezingsprogramma voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

Als uitgangspunt werd geformuleerd 

dat alle belangstellenden altijd welkom 

zijn en dat de inhoud van standpunten 

en van meer of minder uitgewerkte 

stukken tekst altijd open staan voor 

debat. Het verkiezingsprogramma is 

pas afgerond vlak voor de verkiezingen. 

In het voorstel dat werd aanvaard in 

die ALV werd september 2017 

genoemd als einddatum. Er is een reeks 

bijeenkomsten geweest waarin is 

geïnventariseerd welke thema’s 

relevant zouden kunnen zijn en er is 

afgesproken dat we in het verkiezingsprogramma een lijn zouden aanbrengen die loopt van een 

centraal principe (solidariteit) naar een algemene analyse van de toestand van Enschede naar 

standpunten op de verschillende thema’s. In elke ALV is aandacht besteed aan de voortgang van 

het verkiezingsprogramma. Op de ALV van 29 maart 2017 is een eerste volledig, maar nog onaf 

concept gepresenteerd en is een schrijfcommissie aangesteld die de verdere uitwerking van het 

verkiezingsprogramma ter hand neemt. De schrijfcommissie bestaat uit twee bestuursleden 

(Duco Bannink en Frank Halfwerk), twee fractieleden (Laurens van der Velde en Yara 

Hümmels) en twee afdelingsleden (Niek Rengers en Rianne Bruijs). De schrijfcommissie 

presenteert een inhoudelijk overzicht van thema’s en standpunten in de ALV van juni 2017 en 

een concept-concept verkiezingsprogramma in de ALV van september 2017. We beogen het 

definitieve verkiezingsprogramma in de daaropvolgende ALV vast te stellen.  
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BIJLAGE 1: FINANCIËLE STUKKEN 
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BIJLAGE 2: JAARVERSLAG OMBUDSTEAM 
1. Visie en doelstelling 

Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid zijn de kernwoorden van de huidige 

samenleving. Met de beste bedoelingen heeft de overheid de samenleving dichtgeregeld vanuit 

het 3R principe (rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en rechtvaardigheid).  

Voor mensen die het nodig hebben zijn er bijvoorbeeld, toeslagen, subsidies, WMO- 

voorzieningen, juridische bijstand en hulpverlening. Er wordt echter wel verwacht dat iedereen 

weet hoe je hierop een beroep kan doen.  

De niet zelfredzame burger vist echter vaak achter het net. 

De laaggeletterdheid in de gemeente Enschede ligt met ongeveer 13% - 16% van het aantal 16-

65-jarigen hoger dan landelijk. Ook ten opzichte van de arbeidsmarktregio Twente (8% - 11%) 

kent de gemeente Enschede een relatief hoog aandeel laaggeletterden.1 Laaggeletterdheid 

maakt dat deze inwoners niet in staat zijn in de huidige digitale- en formulierenmaatschappij te 

functioneren. Dit maakt dat er hulpconstructies nodig zijn, zoals een PvdA ombudsteam.  

Het ombudsteam van de PvdA wil inwoners van Enschede ondersteunen en adviseren als ze 

kampen met “kleine problemen” die vaak grote ergernissen zijn en ze er zelf niet meer 

uitkomen. Bijvoorbeeld doordat ze door de instanties steeds van het kastje naar de muur 

worden gestuurd of gewoon de weg in 'regelland' niet weten.  

De PvdA neemt deze problemen serieus en helpt mensen een oplossing te vinden.  

Alle inwoners van de gemeente Enschede die zijn vastgelopen en het even niet meer weten, 

kunnen het ombudsteam om hulp vragen. In dringende, schrijnende gevallen, kan het 

ombudsteam, een PvdA gemeenteraadslid of zelfs de PvdA Tweede Kamerfractie inschakelen 

zodat er sneller een oplossing gevonden kan worden. 

Het ombudsteam wil lokaal het draagvlak van de PvdA versterken en laten zien dat de PvdA 

actief is in de samenleving.  

¹ Onderzoek naar regionale laaggeletterdheid Enschede uitgevoerd door: Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum 

voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Universiteit Maastricht  

2.  Het Enschedese ombudsteam. 

Het ombudsteam werkt met een kernteam van 5 mensen die gepokt en gemazeld zijn op de 

terreinen waar de meeste vragen en klachten over gaan. Deze vrijwilligers besteden veel tijd 

aan de aangemelde zaken. In de meeste gevallen wordt mensen na een eerste gesprek de weg 

gewezen, zo nodig begeleid bij gesprekken en worden geholpen met schrijven van formele 

brieven en/ of een telefoontje plegen. Inzet is dat de autonomie van de hulpzoekers zoveel 

mogelijk wordt gewaarborgd. Het ombudsteam is, en wordt geen probleemeigenaar van de 

casus, die verantwoordelijkheid blijft bij de hulpvrager.  

Het ombudsteam kan gebruik maken van de zogenaamde 2e ring van deskundigen die op 

deelgebieden het ombudsteam kunnen ondersteunen.  
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Werkwijze 

De meeste hulpvragen komen binnen via de website van de PvdA Enschede of via de 

gemeenteraadsfractie. De coördinator van het ombudsteam wijst daarna de zaken toe aan twee 

leden die het meest in staat lijken de gesignaleerde problematiek aan te pakken. Het kernteam 

van het ombudswerk komt in principe een keer per twee maanden bij elkaar. Tijdens het 

overleg wordt niet alleen de voorgang besproken maar ook wordt er scherp gelet op trends en 

ontwikkelingen die het gevolg zijn van het lokale en/of landelijke politieke beleid.   

In enkele gevallen wordt ook informatie doorgespeeld aan de 2e Kamerleden of de ombudsman 

van de 2e Kamerfractie.  

2016 

Opvallend is dat de gemeente Enschede in de uitvoering van sociaal beleid zwaar blijft inzetten 

op sanctioneren. Op zichzelf is het te billijken dat een lokale overheid streng en rechtvaardig 

wetten en regels controleert. Toch mag daarbij nooit uit het oog worden verloren dat juist deze 

kwetsbare inwoners van Enschede niet zelfredzaam zijn.  

De armoede problematiek in onze stad blijft groot. Het korten van meer dan 60% op 

bijvoorbeeld de langdurigheidtoeslag voor mensen die meer dan 5 jaar op bijstandsniveau 

moeten leven is moeilijk uit te leggen. Het ombudsteam maakt zich zorgen over de enorme 

caseload van uitvoerend medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen.  

Maatwerk, dat inherent moet zijn aan het helpen van kwetsbare mensen, lijkt meestal niet meer 

aan de orde. Regels en controles gaan uit van wantrouwen en drijven mensen soms tot 

wanhoop. Hulpvragen met betrekking op de WMO kenmerken zich door de ernst van de 

problemen. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

WMO, dit is niet zonder slag en stoot gegaan. Het was een flinke klus waar de gemeente niet 

voldoende op voorbereid was. Eind 2016, bijna twee jaar na de start, zijn er nog steeds enkele 

hardnekkige problemen ten aanzien van het stellen van indicaties, afgeven van correcte 

beschikkingen door de gemeente en het onvermogen van sommige zorgaanbieders om een 

adequaat zorg en ondersteuningplan op te stellen en uit te voeren.  

Een veelgehoorde klacht gaat over de wijkteams, enorme caseload en vaak wisselende 

consulenten of wijkcoaches die ook lang niet altijd beschikken over de juiste kennis en 

werkervaring. De uitvoering van het mantelzorgcompliment nieuwe stijl wordt door veel 

Enschedese mantelzorgers niet gewaardeerd.  

De cijfers. 

In 2016 heeft het ombudsteam 20 nieuwe hulpvragen gekregen. Daarnaast waren we nog bezig 

met negen hulpvragen van voorgaand kalenderjaar.  
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Onderwerp  Toelichting       Aantal 

WMO en Sociale zaken geschillen rond uitkeringen/jeugdzorg/zorgloket/wijkteams/       10 

huishoudelijke hulp, ect. 

Financiën  schulden/belastingdienst/ziektekostenverzekeraar/  4 

eigen administratie, ect.                  

Wonen   overlast/problemen met verhuurder/passende woning/         6 

                              vocht en wateroverlast/energieleverancier, ect. 

Landelijk Netwerk. 

Eind 2016 is het netwerk ombudswerk geformaliseerd. Een netwerkbestuur van vier personen 

gaat in 2017 de formele positie binnen de PvdA vorm geven en samen met de lokale 

ombudsteams een prioriteitenlijst voor de komende jaren vaststellen.  

De bestuursleden van het netwerk zijn:  

Ineke Baas, Hengelo 

Harry Balgobind, Drachten 

Dick Kalkman, Alphen aan de Rijn 

Rianne Bruijs, Enschede 

 

 

 


