Verslag vergadering Sociale Raad Aalten
Datum:
Tijdstip:
Plaats:
Aanwezig:

Afwezig:
Gasten:

dinsdag 7 september 2021
19.00-21.00 uur
Raadszaal gemeente Aalten
Dames ten Barge, Bröker, Hieltjes, Mennink, Neerhof, van der Weijde, Wubbels,
Scheurs en van Amerongen (verslag) De heren Grotenhuis, Huntink (voorzitter), Leber
en Wevers.
Mevr. Van Maren en te Winkel (mkg)
Dhr. ter Beest en dhr. Wikkerink (wethouder)

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt iedereen. De agenda wordt zonder
wijzingen vastgesteld.
2. Presentatie nota sociaal domein dhr. Ter Beest, en wethouder Wikkerink.
Joop doet het inleidende woord, we willen graag een overkoepelende nota, om alle
verordeningen en beleidsregels aan elkaar verbinden. Henk presenteert de nota sociaal
domein aan de hand van de sheets van de opgemaakte nota. De bestaande visie en leidende
principes hebben geen herijking nodig, worden wel weer onder de aandacht gebracht en
verder uitgediept, met input die uit de 16 gesprekstafels breed opgehaald is
Het is per thema opgebouwd.
Vervolg hierna is, na vaststelling door de gemeenteraad, de uitvoeringsagenda verder vorm
gaat krijgen, samen met inwoners en professionals in de gemeente Aalten.
Martin: toch lijvig stuk, wil je hier de samenleving in zal het handzamer moeten zijn. De
communicatie naar de inwoners moet behapbaar zijn. De prioriteit wordt samen vastgesteld
in de uitvoeringsagenda, dat is fijn.
Wanneer maakt bijvoorbeeld de formulierenbrigade, zichzelf overbodig. Deze zaken kunnen
we in de uitvoeringsagenda verder bespreken. Financiën, er wordt weinig gezegd over de
hoge boetes die uitgedeeld worden, als er schulden zijn. Antwoord Henk we herkennen het
probleem, maar we blijven binnen de wetgeving en sommige zaken kunnen we als gemeenten
niet zelf bepalen, daar waar we zelf iets kunnen inbrengen doen we dat wel, vroeg signalering
is hier een uitvloeisel van.
Nicole: positieve gezondheid wordt genoemd wat ga je als gemeente hier concreet in doen? in
de regio worden hier stappen in zetten, concrete stappen gaan met kleine stappen, zoals
welzijn op recept.
Mirjam: hoe koppel je terug aan de inwoners, de wethouders hebben zelf een verslag
gemaakt en deze uitgereikt, we gaan de mensen uitnodigen, die aangeven hebben mee willen
blijven doen, in november om verder mee te denken.
Nico: wat wordt er nu van de SR verwacht? Graag een snel advies, maar dat wordt moeilijk
voor de collegevergadering van volgende week, Een intentieverklaring zou fijn zijn, het
formele advies kan dan nagestuurd worden.
Wethouder en ambtenaar worden bedankt voor de uitleg.
Algemene mening is een goed stuk, wel vraagtekens zijn over het vervolg. De SR wil op de
hoogte gehouden worden van het vervolg. En graag ook in behapbare stukken, wel moet de
verbinding bij het gehele stuk blijven. Bij de uitvoeringsagenda zou het fijn zijn dat de
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voorstellen eerder komen ter advisering. Er moet aandacht zijn voor de communicatie naar de
inwoners. Gemist wordt dat de gemeente de regie neemt.
3. Verslag en actiepunten vergadering 5 juli 2021
We zouden nog een brief opstellen over school en jeugd, dat is nog niet gedaan, gaan we
oppakken.
Verder verslag akkoord met dank aan Anne-Marie voor de verslaglegging.
Actielijst:
zakgeldproject is een startoverleg geweest, een goede start gemaakt, begin volgend jaar
kunnen we starten, de HAN gaat het ondersteunen. Iedereen is enthousiast. Mirjam heeft een
flyer gemaakt, over het zakgeldproject. Afspraak: Sylvia legt met contact met Jolanda van
Eldik, afdeling communicatie of via de gemeente geprint kan worden. En krijgt de flyer via de
mail.
4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Is doorgenomen.
Geen mededelingen
5. VIT-hulp bij mantelzorg
Onze zorg uitgesproken dat onduidelijk wat het vervolg zal zijn. Stand van zaken nu, de grote
lijn is dat de gemeente de intentie heeft om de activiteiten over te nemen, en eventueel
verder uitbreiden. Figulus gaat dit overnemen. In september neemt de SR contact op met VIT
en figulus over de gang van zaken.
6. Verordening sociaal domein
Vooral hfst 9 is voor de SR van belang.
Bertus neemt contact op met de ambtenaar over hoe we het willen met de betaling aan de SR
9.2.5 de voorzitter is alleen onafhankelijk, de secretaris wordt uit het midden gekozen.
De voorzitters sollicitatieprocedure moet dat niet in de verordening, omdat het college
daarvoor verantwoordelijk is.? Dit wordt aan ambtenaar doorgegeven in advies.
We zijn het onafhankelijk adviesorgaan van college en gemeenteraad.
De termijnen om advies te geven zijn tekort. We moeten op te korte termijn advies
uitbrengen, dat is niet zoals afgesproken.
Er wordt een advies voorbereidt en aan de ambtenaren gegeven.
7. Scholing, voorstel en data
Voorkeur van datum is 2 november. Onderwerpen zijn:
hoe houd je contact met de achterban,
- hoe behoud je de onafhankelijkheid.
- Sollicitatieprocedure hoe pak je deze aan.
Locatie wordt Grachtehuys Bredevoort. Tijdstip wordt nog doorgegeven.
8. Vacature
Bertus stopt in oktober, kan niet meer herbenoemd worden, we willen graag vermelden dat
voorkeur is voor iemand uit Dinxperlo.
Nico (voorzitter) stopt in februari, deze procedure zal anders gaan, omdat de voorzitter
onafhankelijk is en benoemd wordt door het college.
9. Nieuws uit de werkgroepen
Geen nieuws door de vakantieperiode.
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10. Rondvraag en sluiting
Sylvia: de beleidsambtenaren wmo willen graag een bijpraat afspraak in plannen met de wmo
werkgroep (zoov, sociale basis, regionale inkoop, de SR geeft aan ook beschermd wonen te
willen bespreken) afspraak inplannen. Henriette, Anneke en Martin liefst op de maandag- of
woensdag ochtend.
Vergadering koplopers project, Cindy Schuurkes, projectleider wordt uitgenodigd voor
november.
Verder geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering.
Volgende vergadering is, woensdag 6 oktober 2021
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