Sociale Raad

Besprekingsverslag

Betreft
Datum
Tijdstip
Plaats

:
:
:
:

Aanwezig

:

De dames Schaap, Weerkamp, Winkelhorst en de heren te Grotenhuis, Huntink (vz)
Kooistra, Leber, Duenk en Fukkink (notulist).

Afwezig

:

De dames te Winkel en Prinzen en de heer Eijkelkamp.

Gasten:

Vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
1 september 2015
19:00 uur
Elim te Aalten

vertegenwoordiger SSGR en de heer van Dijk, interim Figulus Welzijn, en de heer
Sietsma.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. In het bijzonder de heer van
Dijk en mw E van Minnen beiden van Figulus Welzijn, vertegenwoordiger SSGRA, en de gast.
2. Vaststellen van de agenda.
Wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Toelichting situatie Figulus Welzijn door de heer R. van Dijk.
De heer van Dijk geeft aan dat hij graag met de Sociale Raad van gedachten wil wisselen.
Momenteel is Figulus in gesprek met het college over de nieuwe invulling van Figulus Welzijn.
Aan de hand van een presentatie wordt Figulus Welzijn gekenschetst.
In de piramide van zorg ziet Figulus Welzijn voor zichzelf een taak weggelegd voor het deel
(ca 15%) tussen mensen die zichzelf redden (ca 80%) en de groep die voortdurend
professionele zorg nodig heeft (ca 5%).
Naast CJG houdt Figulus zich ook bezig met de groep 23- en neemt deel aan Buurt aan Zet
voor de groep 23+. Opmerking: Wat BaZ betreft is de indruk bij de Sociale Raad dat
organisaties in BaZ de neiging hebben te blijven overnemen ipv te stimuleren. Het zou mooi
zijn om meer burgers toe te voegen aan BaZ ipv organisaties. Burgers hiervoor zijn moeilijk
tot niet te vinden (bestuurlijk), maar vraag je ze voor een activiteit dan willen ze wel
(uitvoerend).
Probeer ook praktisch te blijven (voorbeeld IJzerlo) ipv het direct aan te vliegen met
beleidsplannen.
Figulus komt vanuit een doe-organisatie terwijl Welzijn nieuwe stijl andere competenties
vereist. Daarover wil Figulus juist de discussie opzoeken. Dhr van Dijk geeft aan dat hij voor
het veranderingsproces wel een jaar nodig heeft. Het voorbeeld van Welzijn Brummen wordt
ook genoemd. Figulus is er geweest en heeft ervaren dat deze stichting al lang bezig is in het
sociale domein, maar dat men nu ook worstelt met de nieuwe taken.
Wordt er ook niet te veel vanuit de gemeente naar Figulus geschoven. Is het opdrachtgeverschap vanuit de gemeente wel goed ingevuld. Was dus duidelijk wat er vanuit de gemeente
als opdracht is meegegeven. (was vooral gericht op inspanningsverplichting waarvan niet
verwacht kan worden dat hier duidelijke meetresultaten uit zijn te destilleren). Het is
noodzakelijk dat er meer gestructureerd overleg is tussen Figulus en gemeente (1
aanspreekpunt).
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Hoe wordt de regierol van de gemeente ervaren: momenteel is er een fundamentelere rol
namelijk of er voldoende vertrouwen is vanuit de gemeente richting Figulus Welzijn om de
taak te kunnen uitvoeren.
Figulus heeft behoefte om minstens 1x per jaar met de Sociale Raad aan tafel te zitten.
4. Verslag van de vergadering van 6 juli 2015 + Actielijst
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld.
Actielijst
Deze wordt doorgenomen en bijgewerkt.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
De lijst wordt doorgenomen.
De mail van André over de stand van zaken van diverse onderwerpen. Hierover wordt een
aantal vragen gesteld en beantwoord.
6. Verzoek zienswijze afbouw ISWI
Wilma geeft nog een toelichting op het concept-advies dat voorligt. Vooral de vraag wat ervoor
in de plaats komt is een belangrijk item. I.p.v. een GR nu toch weer een Dienstverleningsovereenkomst. In oktober/november wordt dit in de gemeenteraad besloten. Er zijn zorgen om
de uitvoering van alle taken per 01-01-2016 nu er zo’n korte termijn resteert. Dit bespreken in
het overleg met de wethouder.
Akkoord met voorliggend advies. Inspreken in RTG van oktober.
7. Kadernota Basismobilitieit
Vervolgprocedure.
Bert van de Vooren wordt eventueel uitgenodigd (afhankelijk van de agenda) voor de
volgende vergadering.
8. Vervolgafspraken notitie werkwijze etc.
- Website en Publiciteit wordt opgepakt.
9. Werkgroep 3D
De afgelopen keer ging het vooral over de uitvoering van de Participatiewet (waar
onderbrengen).
Verder is in de werkgroep gesproken over wel/geen GR / Dienstverleningsovereenkomst.
10. Voordracht sollicitanten Sociale raad.
Na eerst de rondvraag te hebben gedaan wordt dit onderwerp in beslotenheid besproken.
7 kandidaten hebben zich aangemeld.
e
e
Er worden drie kandidaten voorgesteld. 1 Annemarie Bröker tevens als secretaris.2 Esther
e
Veenstra, De Heurne; bemiddeling PGB kennis werkgroep Wmo; 3 Henk Nijkamp, v/h vz
Anbo,
Akkoord met voordracht voorgestelde kandidaten aan B&W. De kandidaten worden voor de
volgende vergadering uitgenodigd..
11. Rondvraag.
Nico meldt dat hij de volgende vergadering ivm een operatie niet aanwezig is.
Hem wordt sterkte gewenst.
De volgende vergadering van de Sociale Raad is op woensdag 7 oktober 2015 in de
Zuiderkerk.
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