Sociale Raad Aalten
Besprekingsverslag
Betreft
Datum
Tijdstip
Plaats

:
:
:
:

Aanwezig:
Afwezig:

Vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
3 april 2017
19:00 uur
Elim te Aalten
De dames Bröker, van Maren, Prinzen, Schaap en te Winkel en de heren
te Grotenhuis, Huntink, Kooistra, Leber (vz), Nijkamp, Wevers en Fukkink (notulist).
Mw. Feenstra en de heer Duenk.

Gasten:
1. Opening en vaststellen agenda.
De voorzitter Koos Leber opent de vergadering met een woord van welkom. Met name Henk
ter Beest, ambtenaar van de gemeente Aalten en Nico die ook weer terug is.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Participatie in de gemeente Aalten en cliëntenparticipatie Laborijn.
Henk ter Beest, beleidsmedewerker o.a Participatie, gemeente Aalten.
Aan de hand van een filmpje en een PP introduceert hij het werkbedrijf Laborijn.
Laborijn zet een behoorlijke ambitie neer; hoe reëel vindt de gemeente dat. De gemeente
vindt het goed dat Laborijn in elk geval een ambitie neerzet en daarvoor dus een tandje erbij
gaat doen. Het is geen tijd om achterover te leunen. Het echt daadwerkelijk aan het werk
gaan van Laborijn (in de nieuwe samenstelling) is eigenlijk pas dit jaar begonnen.
Laborijn bestaat uit 4 afdelingen (zie de uitgereikte presentatie) waaraan de zogenaamde
“dienstregeling Laborijn” is opgehangen.
Overdracht van SDOA naar Laborijn begint op de werkvloer hier en daar te wringen.
Communicatie hierin is belangrijk richting de medewerkers. De gemeente hoort graag dit soort
signalen.
Henk ter Beest wordt bedankt voor zijn toelichting.
3. Verslag en Actielijst vergadering 9 maart 2017.
Verslag:
Geen opmerkingen; het verslag wordt vastgesteld. met dank aan de samensteller.
De Actielijst wordt doorgenomen en opgeschoond.

4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten.
Ingekomen en uitgaande post:
De lijst wordt doorgenomen.
Tav Armoedebeleid: uit alle werkgroepen gaat 1 lid zich daarmee bezighouden. Bertus
neemt het voortouw.
Mededelingen:
Blindenstrook perron.
Wat is er uitgekomen over de blindenstrook station Aalten. Volgens Pro Rail kan dit blijkbaar
niet ivm een te smal perron en het schijnveiligheid biedt. Niettemin vraagt Henk Nijkamp dit na
bij de SSGRA (werkgroep toegankelijkheid).
Bijeenkomsten en uitnodigingen worden doorgenomen.
Regionale Visie Sociaal Domein: Anja en Hanny gaan er 12 april naar toe.
5. Bestuurlijke termijn agenda, jaarplanning en voortgangsmatrix
Verwacht onderwerp Woningbouw stoplichtenmodel  wethouder Kok uitnodigen.
Discussie voeren op basis van gegevens. Agendacommissie bereidt dit voor.
Ook in het overleg met de wethouders wordt de Best. Agenda nog doorgenomen
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6. Cliëntenparticipatie SR, stand van zaken en hoe nu verder
Er liggen nu drie plannen voor. Er is in de vorige vergadering al geconstateerd dat de drie
werkgroepen nu concreet aan de gang kunnen. Rond communicatie met elkaar afstemmen
welke organisaties benaderd worden. De memo die eerder geschreven is dient daarbij als
onderlegger te worden gehanteerd.
Anne-Marie gaat de drie plannen in deze memo verwerken/onderbrengen. Verslag van de
bijeenkomsten met de achterban wel documenteren, bijvoorbeeld op de website zodat het ook
openbaar is.
Anja stelt een eerste concept uinodigingsbrief op (Ellen leest mee).
Organiseren van één en ander door Nico, Henk, Koos (en nog iemand van Jeugd --> Jan
Willem wordt gevraagd met als achtervanger Jetty).
7. Terugkoppeling bezoek aan Laborijn op 15 maart jl.
Anja doet verslag en memoreert o.a. het volgende: Door de rondleiding is er inzicht gekregen
hoe het werkt. Laborijn is nog sterk in ontwikkeling. 4 x per jaar is er werkoverleg. Een lid van
de OR zou ook lid kunnen zijn van de Sociale Raad (in Aalten is er binnenkort een vacature
waarop men kan reageren). De medewerkers vinden het werken wij Laborijn zinvol en nuttig.
8. Verslag afstemmingsoverleg wethouders dd 20 februari 2017.
Landelijk zijn er 140.000 jongeren die voortijdig de school verlaten. Wat doet de gemeente
Aalten daarin.
Er volgt een discussie waar verantwoordelijkheden liggen (< 18 en > 18).
9. Aftreden en herkiesbaar Jetty Schaap.
De vergadering is blij met de toezegging dat Jetty nog een termijn zitting wil nemen.
Marten Jan deelt mee dat hij, ivm het aanvaarden van een andere baan in Woudenberg, de
SR gaat verlaten per 01-10-2017.
Jan Willem is eind van het jaar aftredend en niet herkiesbaar. In totaal ontstaan er dus 3
vacatures.
In week 15 wordt de wervingsadvertentie geplaatst.
10. Jaarrekening
Marten Jan licht de jaarrekening toe.
Henk en Bertus (kascommissie) hebben de rekening gecontroleerd en akkoord bevonden.
Bertus is aftredend, hiervoor in de plaats komt Martien.
11. Optimaliseren website
Vraag blijft nog steeds: wie gaat de website gebruiken, welke doelgroepen ? Maar voorstel is
dat de eerder aangedragen opmerkingen toegepast worden (actualiseren Anne-Marie en
Bertus). Vervolgens eerst even de ontwikkeling van de cliëntparticipatie van de drie
werkgroepen afwachten.
12. Rondvraag
Nico bedankt iedereen voor de ontvangen attentie. Hij verwacht vanaf mei weer als voorzitter
de taken te kunnen opnemen.
Jetty memoreert dat Aalten is uitgeroepen als Gouden gemeente; en André meldt dat van
Alzheimer Nederland het predicaat “Dementievriendelijke gemeente” is ontvangen. Voorwaar
mooie opstekers.
13. Sluiting
Koos bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering.
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