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

Afwezig:
Gasten:

maandag 9 mei 2022
19.00-21.00 uur
gemeentehuis, raadszaal
Dames ten Barge, Bröker, te Winkel, Hieltjes, Mennink, Neerhof, van der Weijde,
Wubbels, Schreurs, te winkel en van Amerongen (verslag) De heren, Leber, Wevers,
van den Berg en Almekinders(voorzitter)
mw. van Maren met berichtgeving.
wethouder hr. Kok.

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Presentatie wethouder wonen
Mw. Bauer is verhinderd i.v.m. Covid. De stukken van de woonplaats zijn vooraf rondgestuurd.
Vooraf geeft de wethouder aan, dat er veel vragen zijn voor de Woonplaats die kan ook
gevraagd worden om antwoorden te geven aan de SR. De wethouder wil daar dan ook graag bij
zijn.
Er wordt gekeken naar het aantal actieve woningzoekenden, de cijfers gaan over de inwoners
die reageren en een woning gekregen hebben, daarna wordt gekeken hoelang iemand gewacht
en gereageerd hebben. De afgelopen jaren zijn de reacties zijn verdrievoudigd op een huis. In
2021 hebben 2500 mensen gereageerd op een mogelijke woning. 158 huizen zijn aangeboden
in 2021 dat is ongeveer 16 % van het totale aanbod. De wachttijd is gemiddeld 1 jaar om een
woning te verkrijgen, daar zijn ook afspraken met de Woonplaats overgemaakt. Bij nieuwbouw
komen de bestaande huurders van Aalten als eerste in aanmerking. Bij de uithuuskes, is een
bouw-wooncorporatie opgericht, en daarmee kan de gemeente zelf bepalen aan wie ze
verhuurt, en tegen welke voorwaarden. De gemeente staat garant voor de investeringen van de
Woonplaats. Voorwaarden hierin is wel dat er dan ook gebouwd wordt in de gemeente. De
Woonplaats bekijkt ook of ze bestaande leegstaande huizen een nieuwe impuls kunnen geven.
Huizen staan niet onnodig leeg.
Bij de regio achterhoek ambassadeurs wordt gemonitord over bouwen, dit is interessant om te
lezen. We zien als gemeente een mismatch tussen starters en ouderen en de woningen die
vrijkomen. Groot probleem is de doorstroming, ouderen die in grote woning wonen en niet
willen verhuizen. Opgave is ook de zorg/verpleeghuiswoningen, daar zijn stappen gemaakt
zoals, in de oosterkerk, wordt kleinschalig wonen gerealiseerd, Katteberg beginnende
dementerende echtparen kunnen daar wonen, waarbij men niet uit elkaar te hoeft als de
dementie toeneemt. En de partner kan bij overlijden blijven wonen in het complex.
In de Willebrordschool, komen 12 woningen tegenover Beth San dit wordt samen met Marga
Klompe verder ontwikkeld. In Dinxperlo wordt samen met Careaz onderzoek gedaan naar meer
mogelijkheden voor verpleeghuiszorg woningen.
De mantelzorg woning is vergunningsvrij, een mantelzorg indicatie is wel nodig hiervoor.
Tijdelijk, maximaal 15 jaar zodra de situatie is veranderd moet de woning weer verdwijnen.
Beschermd wonen wordt nu nog regionaal geregeld, daar waar vragen komen kunnen we een
woning regelen, daar zijn afspraken gemaakt met de Woonplaats. Afgelopen jaar 1 maal
geweest, we hadden gerekend op ongeveer 4 aanvragen. Binnen Aalten hebben we ongeveer
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15 mensen met een indicatie beschermd wonen. Woningsplitsing werkt de gemeente aan mee.
Op dit moment zijn er ongeveer 25 aanvragen in behandeling.
Plannen energietransitie, dat gaat op basis van vrijwilligheid, er zijn 4 gebieden aangewezen.
We hebben afwegingskader voor woningbouwplannen. Op vijf thema’s, je moet op minimaal 3
thema’s n hoog scoren, om de plannen in uitvoering te verkrijgen.
3. Verslag en actiepunten vergadering 5 april 2022
Verslag: is vastgesteld, bedankt voor het verslag.
Punt 8 onkostenvergoeding. Afspraak wordt ingepland met Anne-Marie en Monica, zodra
intern binnen de gemeente is afgestemd
Cloud gebruik van de SR via de gemeenten vraagt Sylvia binnen de gemeente na.
Onduidelijk is op dit moment hoe commissie sociaal domein gestalte zal krijgen de afspraak van
16 mei zal vervallen.
Actie lijst voorzitter wil graag andere invulling van de actielijst. Deze wordt voorbereidt door de
agendacommissie en komen terug in de vergadering.
4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgaande stukken, zijn doorgenomen;
5. Oekraïne
De raadsmededeling is rondgestuurd, deze was duidelijk.
6. Visie en missie Sociale Raad.
Versie 2.0 is aangescherpt, Visie: laatste zin aanpassen dat we elkaar hierin stimuleren. Missie,
hierin zijn een aantal zaken benoemd. We stellen hierbij de visie en missie vast.
7. Nota inclusie
De nota komt 14 juni in de gemeenteraad. De gemeente ziet een rol hierin voor de
ambtenaren. Er gaat een plan van aanpak komen, met werkgroepen. Wat is het advies van de
SR? Dit advies gaan we opstellen, in klein comité, vanuit elke wet iemand. Het advies komt de
volgende vergadering terug.
8. Kandidaat van uit de SR voor klankbordgroep ouderen.
Vanuit de werkgroep wmo willen we dit graag doen, Anneke gaat dit oppakken.
9. Werkgroep Sociaal Domein.
Wordt nog onderzocht, door de nieuwe gemeenteraad, hoe of wat deze een vervolg krijg.
10. Speerpunten en thema’s werkgroepen.
Jeugd inkoop, mentale gezondheid.
De thema’s worden aangepast.
11. Communicatie stand van zaken.
FB-pagina is definitief gestopt. Er wordt een nieuw account aangemaakt voor FB.
De website en communicatie gaat het nieuwe lid doen.
12. Sollicitatie.
We hebben gesprek gehad met een sollicitant uit Dinxperlo, jonge dame. Website, FB en
communicatie is haar werk, ze wordt dan een generalist en kan haar werkzaamheden voor alle
werkgroepen doen. Ze wordt voorgedragen om per juni lid te worden.
Eind van het jaar vertrekken twee leden, na de zomer gaan we werven, met de nieuwe tekst.
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13. Nieuws uit de werkgroepen
Werkgroep participatie: zakgeld project de groep deelnemers is klein. Na de zomer gaat
Dinxperlo starten, deelnemers vinden gaat moeizaam.
Werkgroep wmo: beschermd wonen is tot nader orde uitgesteld. Gaan naar de ouderenbond
toe, die wil zichzelf opheffen, misschien wil iemand aansluiten bij de SR. Afspraak maken met
de huurdersvereniging verloopt zeer moeizaam.
Werkgroep jeugd: afspraak met PPJ. Schuldhulpverlening wordt in september weer opgepakt.
14. Rondvraag en sluiting:
Nieuwe team coördinator en senior beleidsmedewerker, (Barbara Ulfman en Sjouke van Aken)
zijn begonnen in team zorg. Beide worden uitgenodigd in de vergadering.

Volgende vergadering is op donderdag 2 juni 2022

.
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