Sociale Raad

Besprekingsverslag

Betreft
Datum
Tijdstip
Plaats

:
:
:
:

Vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
3 februari 2016
19:00 uur
Zuiderkerk te Aalten

Aanwezig

:

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

Afwezig
Gasten:

:

De dames Feenstra en Schaap.
vertegenwoordiger SSGR

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. Toelichting Inkoop Sociaal Domein.
Annemiek Tiemessen (beleid Jeugd) en André Fukkink (beleid Wmo) van de gemeente Aalten
geven een toelichting op het inkoopproces Sociaal Domein in de Achterhoek.
Een A4tje met een stand van zaken is uitgereikt.
Op dinsdag 9/2 wordt de inkoopstrategie verder besproken met een vertegenwoordiging van
de Sociale Raad (Anne-Marie, Wilma en Koos).
3. Verslag en actiepunten van de vergadering van 5 januari 2016
Het verslag wordt onveranderd goedgekeurd met dank aan de samensteller.
Pag 2. Thuiszorg moet zijn Thuishuis.
Actielijst februari 2016
wordt doorgenomen.
Ineke heeft contact gehad met Bert van de Vooren. Aanbesteding begint nu voor het
vervoersbureau.
Mantelzorg op de agenda in maart.
Overleg met directeur Figulus in maart.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
De lijst wordt doorgenomen.
1. Woonagenda :gemeente Aalten geeft je de ruimte + bijlagen
Komt verderop
2. Uitnodiging presentatie Figulus-welzijn 12-04
Iedereen kan hier naar toe.
3. Uitnodiging RTG betreffende woonagenda 2-02
Zie verderop
4. Aanbevelingen onderzoek: Zorg naar gemeenten: goed voor elkaar.
Ter kennisname
5. Uitnodiging bijeenkomst :toekomst beschermd wonen op 11-02
6. Uitnodiging bijeenkomst Mobiel gedeeld Is geweest.
7. Reactie advies basismobiliteit
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Komt nog vanuit gemeente
Mededelingen; Nico en Wilma. Er is een gesprek met de SSGRA geweest. Wens is
uitgesproken dat men vanuit de SSGRA officieel vertegenwoordigd wil zijn in de Sociale
Raad. Dat zou mogelijk kunnen door mee te solliciteren op de komende vacatures.
Dashbord 3D is ontvangen (gegevens/aantallen e.d. sociaal domein).
5. Vaststellen ongevraagd advies Participatiewet.
Er is een concept-advies voorbereid.
De termen sociale dienstverlening en de sociale werkvoorziening lopen door elkaar, en is
daarom wat lastig te lezen.
Wilma: in de nieuwe wet is er geen onderscheid meer tussen deze twee indelingen daarom
juist hiervoor gekozen.
In de aanhef van het stuk zal dit nog nader worden aangegeven.
Cliënt als eerste noemen onder A; B blijft B en A wordt C.
Nico zorgt voor aanpassing zoals besproken.
Het advies is verder akkoord.
6. Vaststellen advies Woonagenda Aalten.
Er is een concept-advies voorbereid
Het advies is akkoord.
Aandacht voor communicatie naar de burger.
7. Vaststellen advies sportnota.
Er is een concept-advies voorbereid.
Compliment voor het opstellen op zo’n korte termijn.
Er is in het advies niet ingezoomd op wat geweest is.
Wel aangegeven dat je eerst de resultaten moet weten van enquêtes.
Zorgt privatisering voor een hoger lidmaatschapsbedrag ?
Wel is een opmerking gemaakt dat personen die niet in een hulpverleningstraject zitten ook de
mogelijkheid moeten hebben voor ondersteuning.
Advies is akkoord.
8. Verslag overleg met de wethouder
28/1 is het overleg geweest. Over het verslag zijn geen vragen.
9. Werkgroep 3D
Per vergadering wordt in het vervolg enkel 1 onderwerp besproken.
De 3D-werkgroep gaat ook dit jaar door.
Buurt aan Zet blijft zorgelijk. Acties krijgen veelal geen vervolg. Met de directeur van Figulus in
de volgende vergadering bespreken.
10. Voortgang website / briefpapier / publicatie.
De website kan over 2 weken worden bekeken.
Vacatures Sociale Raad moeten worden opgesteld en geplaatst, maar niet eerder dan dat de
website klaar is (1 maart)
11. Voortgangsmatrix
Nog een aantal punten toevoegen.
12. Rondvraag.
Komende vergadering kascontrole: Ellen te Winkel + Bertus te Grotenhuis
De voorzitter sluit de vergadering
De volgende vergadering van de Sociale Raad is op donderdag 3 maart 2016 om 19:00
uur in de Elim.
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