Besprekingsverslag
Betreft:
Datum:
Tijdstip:
Plaats:

Verslag vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
maandag 1 oktober 2018
19.00 uur
gemeentehuis te Aalten, zaal Lintelo

Aanwezig:

de heren te Grotenhuis, Huntink (voorzitter), Leber en Wevers en de
dames Bröker, Feenstra, Hieltjes, Neerhof, Prinzen, Van Maren, Mennink, te
Winkel en Wensink (verslaglegging).
de heer Nijkamp en mevrouw Schaap.
de heer Mol, Laborijn

Afwezig:
Gast:

1. Opening en vaststellen agenda
De heer Huntink opent de vergadering. De heer Mol wordt speciaal welkom geheten.
2. Gastspreker de heer Mol, Laborijn
De heer Mol stelt zich voor. Hij is werkzaam bij Laborijn. Laborijn is verantwoordelijk voor de
uitvoering van de participatiewet en de IOAW en IOAZ. Laborijn bestaat nu 3 jaar. Zij werkt
naast de gemeente Aalten ook voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek en op
onderdelen voor de gemeente Montferland. Laborijn heeft nu ook een locatie in Aalten.
Lokaal werken is het uitgangspunt voor Laborijn.
Financieel gaat het steeds beter met Laborijn. Voor de taken die worden uitgevoerd voor de
gemeente Aalten lijken in 2018 geen tekorten te ontstaan en kunnen de kosten worden
betaald uit de beschikbare budgetten. Op dit moment is er een afname van 5,4% van het
aantal uitkeringsgerechtigden (335 uitkeringsdossiers voor bijstand/Participatiewet op 1 juni
2018, waarvan ongeveer 100 statushouders). De doelgroep verschuift. De mensen die nu
een uitkering ontvangen, hebben vaker een langere afstand tot de arbeidsmarkt.
WSW wordt apart gefinancierd vanuit de rijksoverheid (ongeveer 5.000 euro per WSW-er per
jaar dient zelf te worden verdiend door andere geldstromen en opbrengsten uit werk). De
groep WSW-ers wordt ouder. Nu streeft Laborijn ernaar om het percentage gedetacheerden
in de groep WSW-ers stabiel te houden (75% is gedetacheerd).
Iedere cliënt heeft een vast contactpersoon. Minimaal is er één keer per jaar een
contactmoment.
Nieuwe initiatieven zijn:
 Het werkgeversservicepunt zorgt voor plaatsingen van mensen en contacten met
bedrijven. Deze wordt aangestuurd door UWV. Laborijn zorgt voor de cliëntengroep.
 Voor statushouders worden speciale trajecten ontwikkeld om mensen gereed te
maken voor de arbeidsmarkt (bijv. in de bouw).
 Avontuur in de structuur: met Laborijn, Achterhoekse gemeenten en GGNet. Doel is
om mensen met psychische problematiek ook richting de arbeidsmarkt toe te leiden.
In de loop van volgend jaar komt er een cliëntervaringsonderzoek en een
stakeholdersonderzoek. Daarnaast worden de klachten structureel bijgehouden. Vanuit
WSW is er wel een cliëntengroep die structureel gesprekken heeft met de directie. Verder
vindt Laborijn de binding met Sociale Raad belangrijk als verbinding met inwoners.
De gemeente Aalten heeft zelf ook een aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in
dienst.
1

3. Verslag en actielijst d.d. 6 september 2018
Mevrouw Feenstra i.p.v. mevrouw Fenstra.
Het verslag wordt vastgesteld.
3.1.

Actiepuntenlijst

Punt 3: nieuw college. Op 23 oktober is er een overleg gepland met het nieuwe college en de
agendacommissie.
Punt 4: VIT-hulp bij mantelzorg. Deze afspraak is gepland op 2 oktober a.s.
innovaties Wmo. Dit overleg is inmiddels geweest.
Punt 6: bijeenkomst armoede in school. Hiervoor zijn 4 personen opgegeven.
Punten 7 en 10 zijn gereed en kunnen worden verwijderd uit de actielijst.
4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
4.1.

Ingekomen en uitgegane stukken

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de ingekomen en uitgegane stukken.
4.2.

Mededelingen

Mevrouw Wensink geeft aan dat de agenda van de Sociale Raad dit jaar vaak laat wordt
aangeleverd waardoor de agenda niet of met veel moeite in de krant komt. Voor de
dinsdageditie dient de agenda de donderdag ervoor voor 9.00 uur te worden aangeleverd.
Besloten wordt om de bijeenkomsten van de agendacommissie eerder te plannen, zodat de
agenda vanaf nu op tijd aangeleverd kan worden.
De heer Wevers geeft aan dat hij vanuit de gemeente Aalten de aanpak van personen met
verward gedrag mist. Mevrouw Bröker zal deze vraag neerleggen bij de betreffende
beleidsmedewerker, mevrouw Vorwerg.
4.3.

Bijeenkomsten

Punt 1: cliëntervaringsonderzoeken. Een aantal leden van de Sociale Raad gaan hier
naartoe. Aanmelding is niet nodig.
De overige uitnodigingen worden voor kennisgeving aangenomen.
5. Jaarplan
Vanuit het Sociaal Domein worden weinig onderwerpen verwacht op de bestuurlijke
termijnagenda.
Een aantal adviezen zijn nog in behandeling, te weten:
 Transformatieplan ‘vooruit’
 Verordening studietoelage
 Collegevoorstel commissie Sociaal Domein
 Visie op vervoer naar dagbesteding
Deze worden opgenomen in het jaarplan
Vanuit de werkgroep participatie staan voor 2018 bezoeken gepland aan:
 Figulus Welzijn
 Humanitas
 Gezamenlijke diaconieën
 Gemeente Aalten
De werkgroepen zorgen ervoor dat hun activiteiten worden toegevoegd aan het overzicht in
het jaarplan.
2

6. Verslag werkgroep Jeugd, bezoek aan Figulus
Op 7 september jl. heeft de werkgroep Jeugd een gesprek gehad met de heren Sikkink en
Jongetjes van Figulus. Het verslag is meegestuurd met de agenda. Opvallend is dat vanuit
Figulus al veel wordt gedaan voor de jeugd in de gemeente Aalten.
7. Armoedebeleid
De werkgroep armoede gaat 2 oktober naar Figulus Welzijn. Het verslag hiervan volgt de
volgende bijeenkomst.
8. Concept notitie transformatie sociaal domein Aalten
Een subwerkgroep bestaande uit de heren Nijkamp en Huntink en de dames Prinzen en
Bröker heeft de reacties verzameld en uitgewerkt in het advies dat is toegevoegd aan de
agenda. Het belangrijkste punt dat wordt gemist is het hoe. Op welke wijze wordt handen en
voeten gegeven aan deze visie.
Er is inmiddels een verzoek gedaan naar de heer Bosma om hierover met een aantal leden
van Sociale Raad over door te praten.
9. Collegevoorstel commissie Sociaal Domein
Dit voorstel is inmiddels in de RTG behandeld en wordt in de volgende raadvergadering
geagendeerd. Naast de voorzitter of diens vervanger) zal er nog een lid van de Sociale Raad
aanschuiven in de commissie, afhankelijk van het thema.
10. Verordening individuele studietoeslag gemeente Aalten 2019
Het advies is toegevoegd aan de agenda. Het advies ziet er goed uit en zal zo worden
verstuurd naar het college.
11. Contacten werkgroepen i.v.m. cliëntenparticipatie
De werkgroep Wmo gaat binnenkort naar VIT-hulp bij mantelzorg. Daarna zal opnieuw
bekeken worden met welke organisaties dit jaar nog gesproken zal worden.
De werkgroep Jeugd heeft binnenkort een gesprek met de beleidsmedewerkers van de
gemeente Aalten.
De werkgroep participatie wil dit jaar Laborijn, Figulus Welzijn, de gezamenlijke diaconieën
en de gemeente bezoeken.
12. Pers uitnodigen voor artikel Sociale Raad
Mevrouw Bröker plant een afspraak met de journalist van Aalten/Dinxpers Nieuws. Indien
mogelijk wordt tijdens de bijeenkomst in november een foto gemaakt van de leden van de
Sociale Raad.
13. Laptop voor secretariaat
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst.
14. Nieuws uit de werkgroepen en overzicht van de werkgroepen
Er is geen nieuws te melden vanuit de werkgroepen.
Mevrouw Mennink wordt toegevoegd aan de werkgroep Wmo.
De werkgroep communicatie wordt vervangen door de werkgroep armoede.
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15. Rondvraag en sluiting
De heer Leber geeft aan dat hij in de bijeenkomst van november graag de thema’s voor 2019
zou willen zien. In ieder geval zou de aanpak personen met verward gedrag een speerpunt
moeten zijn. De agendacommissie neemt dit mee.
De volgende bijeenkomst van de Sociale Raad zal plaatsvinden op dinsdag 6
november aanstaande om 19.00 uur in het gemeentehuis.
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