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

Afwezig:
Gasten:

donderdag 13 januari 2022
19.00-21.00 uur
digitaal via teams
Dames ten Barge, Bröker, Hieltjes, Mennink, Neerhof, van der Weijde, Wubbels,
Schreurs, te Winkel, van Maren, Scheurs en van Amerongen (verslag) De heren,
Huntink (voorzitter), Leber en Wevers.
----hr. Van Keulen als toehoorder.

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering, welkom op eerste vergadering 2022. Allereerst de beste
wensen voor allemaal, en we hopen dat alles zo snel als kan weer zo normaal als mogelijk kan
worden.
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
2. Verslag en actiepunten vergadering 6 december 2021
Verslag is vastgesteld zonder wijzigingen, bedankt voor het verslag.
Actie lijst wordt doorgenomen en bijgevuld.
Naar aanleiding van de actielist: Factuur zakgeld project, afgesproken is dat de sociale raad
deze betaald. Vakantieparken, de gemeente is samen met de bewoners, die er nu nog zitten
om vervangende woonruimte te zoeken, een consulent is daarvoor vrijgemaakt. De antwoord
brief van de gemeente, op de brief van de SR, is niet empathisch opgesteld, vooral zakelijk
opgesteld.
3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgaande stukken, is doorgenomen.
Er is een kalender, binnen de gemeente uitgegeven, de SR wil deze graag ook ontvangen.
Deze wordt niet aan andere uitgedeeld, omdat de casussen te herleiden zijn, zijn voor intern
gebruik binnen de gemeente.
Mededelingen: geen mededelingen.
Bijeenkomsten: het is rustig met de bijeenkomsten.
4. Prestatieafspraken wonen in Aalten
Document is ontvangen, de prestatieafspraken zijn nog niet besproken in de werkgroep. De
wethouder wordt voor de volgende vergadering uitgenodigd, de werkgroep zal de vragen die
gesteld worden, verzamelen. We zullen de vragen vooraf naar de wethouder tevoren
toesturen. Voor 23 januari de vragen toesturen naar Martien. De huurdersverenigingen
worden benaderd als dit weer fysiek kan. Uitgangspunt is dat mensen binnen 12 mnd. een
woning krijgen, lukt dit niet dan wordt er specifiek gekeken wat haalbaar is om alsnog een
woning te verkrijgen. Dinxperlo als plaats komt bekaaid vanaf, daar gebeurt weinig qua
woningbouw. De SR (Anne-Marie) houdt de inschrijvingen bij op de woningen die vrijkomen.
5. Presentatie cliënt ervaringsonderzoek jeugd en Wmo, maandag 31 januari van 19.00 tot
20.00 online.
Rosita en Anneke gaan hiernaartoe. Zij zullen terug rapporteren aan de SR. Anne-Marie zal de
dames aanmelden
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6. Arriva Voor elkaar pas
Deze zal in 2022 beschikbaar zijn voor de inwoners die wmo taxivervoer (ZOOV) hebben, en
kunnen hiermee meer gebruik maken van openbaar vervoer, als extra service. Wel een
kanttekening vanuit de SR, hoe komen de inwoners van de buurtschappen bij de bus/trein?
Er is geen advies nodig van de SR, dit is een regionale activiteit, en de SR worden hierin niet
betrokken, dit gebeurt wel vaker met regionale zaken. Er komt wel een
terugkoppeling/evaluatie over hoe het verloop zal zijn.
7. Scholing, vervolg
Anne-Marie is nog niet verder met de koepel hoe ons verder te laten begeleiden door de
koepel. Er zijn weinig trainers bij de koepel. Misschien eerst bespreken wat verwachten we
van de scholing de komende tijd? Koos: er staat ons de komende tijd veel te wachten, hoe
kunnen we vinger aan de pols houden en hoe kunnen we invloed hierop uitoefenen. Praktisch
gezien. Een visie op de toekomst, wat zijn onze speerpunten en hoe voeren we dit uit. Ellen:
als SR een thema omarmen, en hier dan op focussen. Nicole: hoe houdt je actief contact met
je achterban. Anne-Marie: we hebben al heel lang geen missie en visie opgesteld, deze
moeten we wellicht gaan aanpassen. Anja: de missie en visie dan vertalen naar doelen waar
we aan willen werken en aangeven welke resultaten willen we behalen, daar ondersteuning
bij krijgen. Janny: burgerkracht en burgerinitiatieven, nieuwe rol van buurthuizen, en meer
ongevraagde adviezen geven op de zaken die in de samenleving spelen. Martien: acties op
individuele klachten, wat is nu onze rol hierin, hoe kun je als meldpunt kunt functioneren, en
wat kunnen we dan doen dat binnen ons takenpakket ligt. Rosita: wat is een goede relatie
met de achterban/inwoners, hoe bouw je die uit. Koos: thema’s zoals het zakgeldproject
oppakken en deze laten zien, je hebt dan meer draagkracht, en ons organisatorisch vermogen
kan aangesproken worden. Anja: kan Figulus ons daar niet in ondersteunen? Nico: eerst zal de
missie en visie aan de orde moeten komen, vandaar moeten we gaan werken. In de volgende
agendacommissie wordt de missie en visie voorbereidt.
8. Communicatie, stand van zaken
Via graafschap college waren we aangemeld voor een stagiaire, dat gaat niet lukken, we
moeten dan een bedrijf zijn, en we moeten 1 op 1 kunnen begeleiden, omdat mbo-scholieren
meer aan de hand meegenomen moet worden. Het zou wel een HBO student kunnen zijn, die
werken meer zelfstandig.
Anja vraagt wie van ons heeft welke praktische vaardigheden om aan de communicatie
werken? Als niemand hier vaardig in is, dan moeten we als communicatiecommissie klein
beginnen, omdat we het zelf moeten doen, zelf onze boodschap uitdragen, een FB kunnen
beheren, een klein krantenbericht maken, gebruik maken van Aalten vooruit met artikelen.
Wat willen wij delen met de inwoners van Aalten, naamsbekendheid, meer bekendheid
genereren met activiteiten zoals zakgeldproject. Scholing zou ook kunnen, hoe gebruiken we
sociale media. We zijn er niet goed in om onze successen naar buiten te brengen. We moeten
wel een nieuwe websitebeheerder hebben, omdat Bertus geen lid meer is.
9. Thema’s per werkgroep en SR breed 2022
Wmo heeft de activiteiten nog niet gerangschikt. Komt de volgende vergadering nog terug.
Jeugd heeft al een actielijst gemaakt, welke thema’s voor 2022 belangrijk zijn.
Participatie maakt een afspraak met elkaar, en komen dan terug met de thema’s waar ze aan
willen werken.
SR breed, allemaal nadenken wat willen we voor 2022 als groot thema oppakken, komt
volgend keer op de agenda.
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10. Vacature voorzitter en lid SR
Er is nog steeds een vacature voor lid van de SR, de beoogde kandidaat is afgehaakt. Er wordt
een nieuwe vacature tekst gemaakt. Graag reacties daarop aan Anne-Marie.
Er zijn drie sollicitaties voor voorzitter, de commissie moet volgens de statuten bestaan uit
een commissie met leden SR ambtelijk en wethouder.
Ambtelijk is dat hr. te Beest, die is onafhankelijke voorzitter in de commissie. De wethouders
hebben aangegeven dat de SR met de voorzitter moet werken, niet handig dat ze in de
commissie zitten. Daarom wordt voorgesteld dat er drie leden zitting nemen, Mirjam AnneMarie, en Henriette.
Martien stelt voor, als we toch drie mensen hebben en er zijn geschikte kandidaten, misschien
dat we ze dan kunnen vragen lid worden, zeker omdat we in oktober een vicevoorzitter nodig
hebben.
Wat willen aan kwaliteiten/competenties: Bestuurlijke ervaring, verbinder zijn,
maatschappelijk betrokken zijn.
11. Nieuws uit de werkgroepen
Werkgroep participatie: geen nieuws.
Werkgroep wmo: overleg gehad met de ambtenaren, was een goed overleg. De overleggen
hebben we voortaan eens per 3 maanden. Met Present wordt de afspraak gemaakt als het
weer fysiek kan.
Werkgroep jeugd: geen nieuws

12. Rondvraag en sluiting
Anneke: brief van de gemeente over de laadpalen, ook een zakelijke brief, van dezelfde
ambtenaar, ook afstandelijk en geen antwoord op onze vraag, de omwoners zijn niet
benaderd. Misschien deze brieven toch als kapstok gebruiken, dat de gemeente een stap
moet maken om de inwoners te betrekken, zoals in de omgekeerde verordening van sociaal
domein wel wordt gedaan. In de agendacommissie wordt hier een brief voorbereidt en naar
het college gestuurd.
Martien: dagbesteding uit de GGZ (zorgverzekeringswet), om hoeveel mensen gaat het in
Aalten? Een vijftal mensen die nu dagbesteding hebben vanuit de wmo. Het gaat met name
om mensen die in beschermd wonen zitten en in Doetinchem wonen, daar worden nu
afspraken over gemaakt met Ggnet en Menzis.
Verder geen rondvragen.
De voorzitter sluit de vergadering, een prima vergadering, waar we allemaal ons zegje
konden ondanks dat deze niet fysiek was.
Volgende vergadering is, woensdag 2 februari 2022.
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