Sociale Raad

Besprekingsverslag

Betreft
Datum
Tijdstip
Plaats

:
:
:
:

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

Aanwezig

:

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

Afwezig
Gasten:

:

Mw.Schaap,Mw.te Winkel, Hr.Deunk, Hr.Grotenhuis, met kennisgeving afwezig

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 en actiepunten van de vergadering van 4 april 2016
Het verslag wordt onveranderd goedgekeurd met dank aan de samensteller.
Actielijst mei 2016
wordt doorgenomen.
ISWI
Er is nog geen officiële reactie geweest op het onderwerp ISWI (ook in wethouders overleg
aan de orde geweest). Plaatsen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is in handen
gegeven van een bureau dat zowel SDOA als Laborijn bedient.
Hameland
Beschut werken zou nog 3 jaar worden doorgezet (meer richting kader dan richting wsw-ers).

3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
De lijst wordt doorgenomen.
T.a.v. Folder financiële regelingen: er staat niet in waar men moet zijn. Adviseren dat
regelmatig in Aalten Actueel hiervoor aandacht is. (PS op de achterkant van de folder staat
vermeld waar de burger zich kan melden cq contact kan opnemen red. André).
Vervoer/Basismobiliteit: Aanbesteding van vervoer sec nog voor advies bij de Sociale Raad.
Navragen bij dhr van de Vooren wanneer dat gepland is.
Conceptplan Figulus 2.0: toelichting en bespreking in Kulturhus Dinxperlo was duidelijk.
RvT bespreekt ook beleidsmatige zaken met de directeur.
We zijn benieuwd naar hoe het gaat uitpakken in de praktijk.
Bijeenkomst Inkoop Sociaal Domein in Doetinchem voor de 8 Achterhoekse Wmo/Sociale
Raden op 12 mei a.s. Waarschijnlijk bericht dat Aalten is verhinderd.
4. Afstemmingsoverleg met de wethouders dd 11 april 2016
Bijlage is meegezonden
Op de vergadering van 1 juni zijn de wethouders aanwezig in de vergadering van de Sociale
Raad.
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NB: het verslag van dit overleg is bedoeld voor intern gebruik van de Sociale Raad en wordt
niet naar de wethouders cq de gemeente gezonden.
5. Plan van aanpak cliëntparticipatie
Koos geeft een toelichting: 2 bijeenkomsten houden (in Aalten en in Dinxperlo)
Doel:
1.De Sociale Raad bekend maken tav inhoud en doel.
2.Hoe de burger beter kan worden betrokken bij de uit te brengen adviezen aan de gemeente.
Bekend maken op de site en ook in de krant.
Eén en ander moet nu concreet worden geregeld. Men is voorstander van 1 bijeenkomst in
Aalten (staande de vergadering wordt dit vastgelegd in Elim).
6. Werkgroepen Jeugd, Wmo, Participatie
Jeugd: Binnenkort gesprek met Annemieke Tiemessen
Andere werkgroepen geen opmerkingen
7. Vacatures en tijdpad.
3 mensen hebben gesolliciteerd en kandidaten worden voorgedragen in de vergadering van 1
juni.
8. Bescherming persoonsgegevens in de jeugdhulp
In de volgende vergadering aan de orde stellen.
9. Figulus Welzijn
Zie onder punt 3.
10. Evaluatie herinrichting centrumplan kernwinkelgebied Aalten
30 mei om 13:00 uur in het gemeentekantoor.
Afstemmen met de SSGRA voor inhoudelijke input.
11. TSN
André geeft een toelichting.
Alle cliënten zijn inmiddels ondergebracht; 80 % van de ex-medewerkers TSN zijn inmiddels in
dienst bij de andere aanbieders. Er was veel commotie rond het faillissement van TSN mede
door de intensieve acties van FNV.
12. Werkgroep 3D
Geen mededelingen

13. PR, voortgang website / briefpapier.
Er moeten minsten 2 personen schrijfrecht hebben op de site (waaronder de secretaris).
Nico overlegt dit met Bertus
Er is een aantal publicaties geweest in de lokale kranten over de Sociale Raad.
14. Voortgangsmatrix
Deze wordt doorgenomen.
15. Rondvraag.
De heer Lammers (gast) geeft nog een korte toelichting over de Basismobiliteit.
Koos en Ineke zijn op 1 juni niet aanwezig.
De volgende vergadering van de Sociale Raad is op woensdag 1 juni 2016 om 19:00 uur
in de Zuiderkerk.
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