Sociale Raad

Besprekingsverslag

Betreft
Datum
Tijdstip
Plaats

:
:
:
:

Vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
7 oktober 2015
19:00 uur
Zuiderkerk te Aalten

Aanwezig

:

De dames Bröker, Feenstra, Prinzen, Schaap, Weerkamp, te Winkel, Winkelhorst
(vz) en de heren Eijkelkamp, te Grotenhuis, Kooistra, Leber, Nijkamp en Fukkink
(notulist).

Afwezig
Gasten:

:

De heren Duenk en Huntink.
vertegenwoordiger SSGR dhr. Klaassen

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom in het bijzonder de drie nieuwe
leden Esther Feenstra. Anne-Marie Bröker en Henk Nijkamp en de vertegenwoordiger van
SSGRA.
Nico is 3 weken terug geopereerd en inmiddels gaat het goed,er wordt een kaart gestuurd.
Op 29 oktober wordt er scholing gehouden.
2. Vaststellen van de agenda.
Wordt ongewijzigd vastgesteld.
Bij de ingekomen stukken wordt op verzoek van Koos nog een brief toegevoegd van TSN
thuiszorg organisatie
3. Kennismaking met de nieuwe leden van de Sociale Raad
Iedereen stelt zich kort voor.
4. Verslag van de vergadering van 1 september 2015 + Actielijst
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld.(Enkele aanpassingen van namen)
Nav: Met de heer van de Vooren/gemeente Aalten is een afspraak gemaakt voor de
vergadering van november over het onderwerp Basismobiliteit.
Actielijst
Deze wordt doorgenomen en bijgewerkt.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
De lijst wordt doorgenomen.
Gesprek met Kruiswerk (Hanny en Ineke zullen dat doen)
De Koepel van Wmo-raden houdt een bijeenkomst in Utrecht over hoe verder met de Koepel
nu veel raden zich verbreden naar het volledige Sociale Domein. Er wordt niet deelgenomen
aan de vergadering de gestelde vragen worden schriftelijk beantwoord.
6. Concept advies nota armoedebeleid.
Werkgroep Participatie is bij elkaar geweest en heeft een conceptreactie geschreven.
Deze ligt nu voor en wordt toegelicht door Koos.
Op hoofdlijnen: als positief ervaren dat voornemen is bestaand beleid voort te zetten.
Vroegsignalering zodat tijdig kan worden gereageerd is ook een goed punt.
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Maatwerk komt niet voldoende terug.
e
Evaluatie vinden we laat; begin er alvast in het 1 kwartaal 2016 mee. En stel ook vast waarop
geëvalueerd wordt.
In relatie tot eerder door de Sociale Raad uitgebracht advies in juli: Dit is teleurstellend, er is
niets over opgenomen in de nota en ook niet aangegeven waarom het niet is opgenomen.
Het advies dat nu in concept voorligt verwoordt dat ook.
7. Stand van zaken Kadernota Basismobilitieit
Vervolgprocedure.
Er is een gesprek geweest met de heer van de Vooren. Er zit wat druk op de ketel ivm de
deadlines van de Provincie en de eindigheid van de subsidiestroom vanuit de Provincie.
Team opdrachtgeverschap wordt ingesteld.
Het stuk over het bestek is belangrijk voor de Sociale Raad. Voor dit onderwerp is het
gewenst om van elke werkgroep 1 lid af te vaardigen die dit gaan beoordelen.
Er wordt nog een presentatie ontvangen van de heer van de Vooren.
Volgende keer op de agenda.
8. Verslag overleg wethouders dd 15 september 2015
Tav het ISWI: Door de gemeenteraad is besloten een Dienstverleningsovereenkomst af te
sluiten met de SDOA voor een periode van 3 jaar.
Er wordt getwijfeld of de ontmanteling van het ISWI uiteindelijk budgettair neutraal zal
verlopen.
Er is nog geen antwoord ontvangen van de gemeente over de financiën.
De situatie met Hameland is met een jaar verlengd. Er is nog geen akkoord over overname
van personeel van Hameland. En wat gebeurt er met de cliënten.
9. Werkwijze en taakverdeling Sociale Raad
-invulling werkgroepen
Esther – Wmo;
Anne-Marie – Jeugd of Wmo
Henk – nog geen keus
-voorstel training
Invalshoek is om te oefenen met positioneren en profileren
-voortgangsmatrix
Deze wordt doorgenomen en toegelicht.
-uitgangspunten website en voorstel communicatie
Hierover is nog geen voorstel. Om zelf een website bij te houden is een probleem. Daar
hebben we onvoldoende tijd voor. Is er een mogelijkheid om aan te haken bij de website van
de gemeente Aalten. Dus hoe geven we hier structuur aan en verder hoe profileren we ons bij
de burger.
Brief van TSN. Over de code verantwoordelijk marktgedrag.
André geeft toelichting een toelichting waarom de Achterhoekse bestuurders Sociaal Domein
hebben besloten deze Code niet te ondertekenen. Het zit vooral vast op het tarief dat in de
code wordt genoemd. In Aalten zijn we net bezig om de Hulp bij het huishouden (HH) aan te
besteden; dan wil je niet gebonden zijn aan van tevoren vastgestelde tarieven.
10. Werkgroep 3D
Is niet bezocht
11. Rondvraag.
De adressenlijst wordt gemaild naar de nieuwe leden.
André geeft een stand van zaken over de Huishoudelijke Hulp Toelageregeling. Het on-line
systeem is inmiddels actief. Gecommuniceerd in de lokale kranten en klanten die zelf al

2

hadden besloten om vanwege de hoge eigen bijdrage geen HH meer af te nemen is alsnog op
deze mogelijkheid gewezen.
De volgende vergadering van de Sociale Raad is op donderdag 5 november om 19:00
uur in Elim.
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