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Vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
5 januari 2016
19:00 uur
Zuiderkerk te Aalten
De dames, Bröker, Feenstra, Prinzen, Schaap, Weerkamp, te Winkel en Winkelhorst
en de heren Duenk, Eijkelkamp, te Grotenhuis, Huntink (vz), Kooistra, Leber, Nijkamp
en Fukkink (notulist).
vertegenwoordiger SSGR + vertegenwoordiger PP

1. Opening en vaststelling van de agenda.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom in het bijzonder de gasten.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
2. Verslag van de vergadering van 7 december 2015.
Het verslag wordt onveranderd goedgekeurd met dank aan de samensteller.
Nav gang van zaken SDOA. Koos stelt voor om dit als een gemeenschappelijk punt te
behandelen.
Tav Figulus Welzijn: Voortzetten van de werkzaamheden na 31-12-2016. Is dat de opzet.
Het contract loopt tot 1-1-2017 hoe dan verder ? Dit is aan de gemeenteraad op basis van hoe
het in 2016 is gelopen. Ook nu wordt dit niet geheel duidelijk
Actielijst januari 2016
wordt doorgenomen.
Tav Basismobiliteit: hierover neemt Ineke contact op met Bert van de Vooren/gemeente
Aalten.
Mantelzorg op de agenda in februari.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
De lijst wordt doorgenomen.
Brief PP ontvangen met 4-tal onderwerpen.
1. Sportbeleidsnota. Sociale Raad is niet gevraagd om advies de vorige keer wel. Navragen
bij gemeente waarom Sociale Raad niet is gevraagd om advies en ook vragen naar de
uitslag van de enquête naar gebruik van gehandicaptensport . (er staat zeer summier het
één en ander vermeld over gehandicaptensport).
2. Helder Thuishulp en Alfasens. Problemen rond overgang van werkzaamheden. vka
3. Motie zorgkosten via de verzekering vka
4. Armoedebeleid. Daarop hebben we al gereageerd,
4. Voorstel voorbereiden ongevraagd advies betreffende uitvoering Participatiewet.
- Uitgangspunten en standpunten Sociale Raad
Hierover is al meerdere keren mondeling gereageerd richting de gemeente. Het wordt nu
tijd dat we schriftelijk gaan reageren cq adviseren. De participatiewerkgroep is voldoende
inhoudelijk op de hoogte waar het advies over moet gaan. In elk geval dient ook de
communicatie naar de doelgroep goed te worden opgepakt.
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Werkgroep hiervoor instellen: De participatiewerkgroep wordt uitgebreid met Marten Jan
en Nico
Traject: De werkgroep komt in de vergadering van februari 2016 met een advies.

5. Adviestraject Woonagenda Aalten.
- Voorbereidingsgroep heeft gesproken met Carla Snels; half januari komt er een nieuwe
versie van de woonagenda. Doel is dat gemeente tot afspraken komt met de
woningcorporatie.
- Verwacht wordt dat het advies in de vergadering van februari 2016 kan worden
vastgesteld.
6. Voortgang Figulus Welzijn.
Er is inmiddels een nieuwe Raad van Toezicht en een directeur benoemd.
Marten Jan is lid van de RvT; (In de Verordening van de Sociale Raad staan geen beletselen
om deze functie te kunnen uitvoeren.)
De nieuwe directeur wordt in een volgende vergadering uitgenodigd.
7. Verslag bijscholing
Het verslag is een duidelijke weergave van hetgeen tijdens de scholing is geboden.
Voorstel invulling rol en werkwijze Sociale Raad mbt cliëntenparticipatie cq achterban
raadpleging. In de werkgroep nemen zitting: Nico, Koos, Anne Marie en Hanny (Nico neemt
voortouw als samenroeper)
8. Invulling website / beeldmerk/ briefpapier
Het logo dat wordt voorgesteld ziet er goed uit en is akkoord.
De website is klaar, de tekst voor de website kan nu worden geplaatst en wordt eerst aan de
leden van de Sociale Raad voorgelegd op leesbaarheid en vindbaarheid.
9. Voorstel overdracht secretariaat en samenstelling agendacommissie
Overdracht secretariaat: Anne Marie wordt ingewerkt door Ineke op de uit te voeren taken.
De agendacommissie wordt per 1 april samengesteld uit de voorzitters van de verschillende
werkgroepen + de secretaris.
Half februari moet er ook weer een oproep worden geplaatst voor nieuwe leden van de
Sociale Raad, gericht op 2 personen voor participatie en 1 voor Wmo. (Ineke, Wilma en Henk
zijn aftredend).
I.v.m. aftreden van leden ook aandacht voor vervanging van de leden van de Stichting beheer
gelden Sociale Raad.
10. Voortgangsmatrix
Tav nr 5 Armoedebeleid: In evaluatiekolom opnemen om hierop in maart terug te komen
11. Rondvraag.
Ineke gaat a.s. maandag naar een bijeenkomst over thuiszorg.
De voorzitter sluit de vergadering
De volgende vergadering van de Sociale Raad is op woensdag 3 februari 2016 om 19:00
uur in de Zuiderkerk.
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