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

Afwezig:
Gasten:

dinsdag 5 april 2022
19.00-21.00 uur
gemeentehuis, raadszaal
Dames ten Barge, Bröker, te Winkel, Hieltjes, Mennink, Neerhof, van der Weijde,
Wubbels, Schreurs, van Maren, Schreurs, te winkel en van Amerongen (verslag) De
heren, Leber, Wevers, van/den Berg en Almekinders(voorzitter)
----

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering
De agenda wordt vastgesteld met extra punt:
Aan het eind van de vergaderingen behandelen: Wat doen we als er een toehoorder is.
2. Verslag en actiepunten vergadering 7 maart 2022
Verslag is vastgesteld, bedankt voor het verslag.
Actie lijst wordt doorgenomen, punt 3 kan van de lijst.
3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgaande stukken, zijn doorgenomen;
- Reactie termijn op de brief communicatie is verlopen, SR gaat een herinneringsbrief sturen.
- Koos en Anne-Marie zijn bij de radio geweest, was een goed gesprek. De SR was op
uitnodiging. De bekendheid van SR is nog niet hoog.
- Rob is gevraagd (op persoonlijke titel) om het mee-doen pact te komen versterken. Fijn dat
de SR aan tafel zit op deze manier.
4. Oekraïne
Er gebeurt veel, een aantal kinderen gaan naar school.
Matthijs heeft zich opgegeven voor opvanggezin, de gemeente heeft/geeft goede informatie.
Veel gezinnen worden opgevangen door gastgezinnen. Onze zorg is wat gebeurd er als het
mis gaat, hoe pakt de gemeente het op als het mis gaat, het zogenoemde plan B. Actie: Sylvia
vraagt het na bij Felix, zie de toegestuurde raadsmededeling die toegestuurd is.
5. Visie en missie Sociale Raad.
Is in conceptvorm klaar,
Visie: die moet kort en daadkrachtig zijn en voor alle inwoners voor Aalten. Een aantal
woorden zijn belangrijk: meedoen, eigen verantwoordelijk, communicatie, zelfredzaamheid,
kwaliteiten, gezamenlijkheid, maakt onze gemeenschap. We discussiëren over de woorden
die belangrijk zijn.
Missie: De zinnen zijn nu best lang, kan geknipt worden. Wat willen wij zijn. Waartoe is de SR
op aarde. De missie is een aanzet, sommige zaken zijn nog niet goed omschreven.
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Concept 2.0 komt terug in de volgende vergadering. Belangrijk is om het vooral te laten
bezinken en het concept een aantal keren op de agenda te zetten. Het moet ons verhaal
worden, en in gezamenlijkheid vast te stellen.
6. Twee speerpunten per werkgroep SR
Wmo: zorg en wonen, specifiek beschermd wonen.
Jeugd: inkoop jeugd, tweede punt volgt nog, aansluiten bij speerpunten van de gemeenten
Participatie: armoede en laag geletterdheid
De nota sociaal domein heeft een aantal speerpunten, belangrijk is hoe voert de gemeente
het uit, en dat we dit monitoren. We moeten deze speerpunten leggen naast onze
speerpunten.
7. Prestatie afspraken de woonplaats
Deze notitie is al besproken. We moeten nog krijgen de analyse huurmarkt 2021, deze is nog
in de maak. Komt rond maart uit. Deze dan graag bespreken eventueel in gesprek met de
wethouder die in mei komt. De huurdersvereniging krijgen we niet te pakken.
8. Jaarrekening en jaarbijdrage van de gemeente
Is goed gekeurd, nieuwe kascommissie: Nicole en Anneke.
De bijdrage van de gemeente is nog niet binnen. Onder welke regeling valt de SR nu.
Dat is wordt nagevraagd bij de heer Massen.
9. Communicatie, stand van zaken en website
FB is eruit gehaald, is onduidelijk waarom. Anne-Marie heeft al geprobeerd, weer zaken up te
loaden, dat lukt niet. We gaan een nieuwe pagina opstarten.
De website is slapende was onder beheer van Bertus. Er wordt gekeken met een nieuwe
bouwer om een nieuwe website op te zetten. In de pc van de secretaris zit alles van de SR. Als
deze gestolen wordt of kapot gaat zijn we alles kwijt. Er wordt gekeken of we op de Cloud van
de gemeente kunnen.
10. Sollicitatieprocedure
We hebben een hele interessante sollicitant binnengekregen, we gaan deze uitnodigen voor
een gesprek. Is ze geschikt dan is ze een aantal maanden boventallig, dat is geen probleem. In
de sollicitatiecommissie graag roulerende leden plaats laten nemen.
De nieuwe wervende tekst, daar is de SR blij mee.
11. Lid commissie sociaal domein
De voorzitter zat in deze commissie er zal een nieuwe afvaardiging moeten komen. Alle thema’s
worden integraal behandeld in deze commissie, sociaal domein breed. Vinden wij dat de
nieuwe voorzitter hierin moet zitten? Heeft voor- en nadelen. Je ziet vanuit verschillende
invalshoeken hoe sociaal domein bekeken wordt. Rob geeft aan dat hij wel in de commissie wil
zitten. Rosita blijft de achterwacht. Over een half jaar bekijken we of dit de juiste weg is.
12. Zakgeld project
In maart is het project begonnen, de belangstelling is nog niet overweldigend.
Het zijn vijf deelnemers, maximaal kunnen er acht gezinnen deelnemen.
Iedereen is betrokken en enthousiast. We moeten onderzoeken hoe we het project beter
onder de aandacht brengen, bv via voedselbank of jeugd beleidsmedewerken. De SR gaat nog
verantwoording afleggen en pakt de werving nog op. Daarna trekt de SR zich terug, het borgen
moet vanuit de gemeente komen. Is PPJ ook betrokken bij het project? die hebben jeugd en
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armoede als speerpunt. In de Heurne is een laagdrempelige koffiepunt/momentje, daar kun je
misschien ook informatie geven over het project.
13. Nieuws uit de werkgroepen
Werkgroep participatie: geen nieuws
Werkgroep wmo: overleg gehad met beleidsambtenaren: over inkoop, karpermeer zijn 5
mensen die begeleid worden naar een andere woonplek. 2 mensen willen geen ondersteuning,
de burgemeester is bereid toelichting te geven aan de SR, dat heeft geen toegevoegde waarde
op dit moment. Hoge energieprijzen, deze worden nu uitgekeerd via laborijn. Er is een
publiciteit opgestart om de mensen tot 120% bijstand te vinden. Alfa cliënten zijn
ondergebracht, 90% gekozen voor zorg in natura. Taakstelling bezuinigingen loopt naar wens.
Welzijn op recept nieuw project, huisarts zien veel mensen met vage klachten, de worden
samen met figulus opgepakt wat is er nodig om. De inkoop de definitieve gunning is rond, nu
wordt achter de schermen hard gewerkt zoals hoe de toegang verder vorm te geven.
Klankborgroep van en voor ouderen willen wij als SR hierin participeren? Dat willen we maar
niet voor altijd, maar zeker in de opstartfase doet de SR mee, dat zal doorgegeven worden aan
de gemeente.
Werkgroep jeugd: verslag met de ambtenaren is gedeeld.
14. Hoe gaan we om met toehoorders
Hoe gaan we hiermee om? We moeten deze mensen ontvangen, en de spelregels uitleggen,
dat iemand toehoorder is, en niet mee gaat vergaderen. na de vergadering een reactie vragen
aan de toehoorder. Moet iemand zich aanmelden, nee want we willen laagdrempelig blijven.
15. Rondvraag en sluiting:
Mirjam: welke werkgroep gaat Rob in, de werkgroep wmo, als een andere werkgroep hoge
nood heeft, wil hij bijspringen, is het een idee om te switchen elke 2 jaar? Daar wordt over
nagedacht.
Koos grip op is een goed initiatief.

Volgende vergadering is, maandag 9 mei 2022

.
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