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Verslag vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
Dinsdag 4 juli 2018
19.00 uur
gemeentehuis te Aalten, zaal Lintelo

Aanwezig:

De heren te Grotenhuis, Huntink (voorzitter), Leber en Wevers de dames
Bröker, Feenstra, Hieltjes, Neerhof, Prinzen, Van Maren en Wensink.
de heer Nijkamp en de dames Schaap en Te Winkel (met berichtgeving).

Afwezig:

1. Opening
De heer Huntink opent de vergadering. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Verslag en actiepunten vergadering d.d. 5 juni 2018
Het verslag wordt vastgesteld. Enkele punten komen terug op de agenda.
2.1.

Actiepuntenlijst

Punt 2: armoede. De werkgroep participatie wil na de zomer weer met de ambtenaren om
tafel omtrent de voortgang van hetgeen in november 2017 is besproken.
Punt 3: woon- en leefbaarheidsonderzoek. De gemeenteraad heeft het advies ter
kennisgeving aangenomen. Het is aan het college om met een reactie te komen.
Punt 4: website actualiseren. De heer te Grotenhuis is hiermee bezig. Volgende week wordt
de website vernieuwd. Hij zoekt uit wat in het kader van de AVG nog op de website geplaatst
mag worden.
Punt 6: loonkosten subsidie en dispensatie. Dit is besproken met Laborijn. Dit kan van de
actielijst.
3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
3.1.

Ingekomen en uitgegane stukken

Er is een kopie van een brief aan de burgemeester binnen gekomen van een inwoner met
een maatwerkvoorziening. Deze heeft klachten over deze voorziening. De Sociale Raad is
niet voor individuele inwoners. Zij zal doorverwijzen naar de onafhankelijke
cliëntondersteuning.
Verder zijn er geen opmerking over de ingekomen en uitgegane stukken.
3.2.

Mededelingen

Sinds 3 juli jl. is er een nieuw college, bestaande uit de wethouders Kok, Wikkerink,
Veldhuizen en Te Lindert. In september wordt een afspraak gemaakt met het nieuwe college.
3.3.

Bijeenkomsten

1. Laborijn. Een aantal leden van de Sociale Raad is op uitnodiging bij Laborijn
geweest.
2. Conference SLIMMER. Hier is niemand naartoe geweest.
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3. Jong en oud on tour. Hier is niemand naartoe geweest.
4. Aan tafel. Hier zijn een aantal leden van de Sociale Raad naartoe geweest.
5. Vooraankondiging Lokale Adviesraden. Bekeken wordt wie daar naartoe gaat op het
moment dat het programma bekend is.
6. De heer Huntink is namens de Sociale Raad naar de afscheidsreceptie geweest van
de wethouders van het vorige college. Er wordt afgesproken 20 euro over te maken
naar het goede doel.
7. Inspiratiebijeenkomsten. Niemand is naar deze bijeenkomst geweest.
8. Ledenraadpleging. Afhankelijk van de onderwerpen wordt schriftelijk gereageerd.
Er is een uitnodiging van Schaersvoorde gekomen voor een bijeenkomst op 17 oktober a.s.
over armoede.
4. Verslag bijeenkomsten
4.1.

Laborijn

Een aantal leden van de Sociale Raad is op uitnodiging bij Laborijn geweest. Zij hebben
gesproken met mevrouw Talstra. Het was een prettig gesprek. In gesprekken wordt helder
gecommuniceerd en de website is duidelijk. Laborijn begeleidt 2200 cliënten, waarvan zo’n
1200 oud-Wsw-ers. Veel mensen komen aan het werk. Laborijn is tevreden over de
samenwerking met de gemeente Aalten
Er is een kleine groep jongeren die tussen wal en schip valt. Zij hebben geen uitkering, geen
werk, geen school (schoolverlater) en geen startkwalificaties. Zij zijn nagenoeg allemaal in
beeld. Er zijn wel acties om deze groep jongeren te activeren, maar het is moeilijk deze
jongeren te motiveren. Op latere leeftijd komen zij moeilijk in het arbeidsproces. Deze groep
wordt nu ook via ouders benaderd.
Mevrouw Talstra verwacht dat loondispensatie wel door gaat (staat in coalitieakkoord van
kabinet). Dit heeft veel negatieve effecten, zoals verschillende inkomensstromen, geen
pensioenopbouw en verschillen tussen collega’s.
Mevrouw Talstra geeft aan dat zij of een van de collega’s uitleg wil geven in de Sociale Raad
over specifieke onderwerpen. Laborijn stuurt vanaf nu de Sociale Raad de
kwartaalrapportages.
Laborijn worstelt met cliëntparticipatie; zij zijn zoekende welke vorm gaat werken. De Sociale
Raad blijft vinger aan de pols houden.
4.2.

Innovatie Wmo

Op 10 juli a.s. is er een afspraak gepland met de ambtenaren om te spreken over innovatie
in de Wmo.
4.3.

Transformatieplan Sociaal Domein Jeugd en Wmo: Aan tafel!

Hier zijn een aantal leden van de Sociale Raad naartoe geweest. De bijeenkomst was goed
bezocht (200 deelnemers) en goed georganiseerd. Er kwamen veel ervaringsdeskundigen
aan het woord. De essentie uit hun verhalen was: ‘je gehoord worden is belangrijk; wie pakt
je op? Het is belangrijk dat je iemand tegen komt die vertrouwen geeft en je verder helpt’.
Daarna werd tafels uiteen voor verdere discussie omtrent de verschillende onderwerpen. Alle
resultaten worden verwerkt en op de website van de regio (sociaaldomeinachterhoek.nl)
gepubliceerd. Dit visiestuk komt naar Sociale Raad ter advisering.
Thema’s voor de Sociale Raad zijn:
- In hoeverre subsidiëren gemeenten inzet van ervaringsdeskundigen?
- Volgen hoe dit verder uitgewerkt gaat worden.
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5. Visie op vervoer
De werkgroep Wmo heeft het advies gemaakt. Belangrijkste opmerking over het
visiedocument is dat in het visiedocument vervoer en financiën leidend zijn en niet de
inwoner. De inwoner behoort centraal te staan. Doel en middel worden omgedraaid in de
visie. ZOOV dient zich aan te passen aan benodigde zorggebruik van de inwoner.
De Sociale Raad deelt het standpunt dat vervoer niet primair voor zorgaanbieder moet zijn.
Er zijn ontwikkelingen in vervoer nodig.
Het advies wordt naar het college B&W van de gemeente Aalten gestuurd. De reactie wordt
afgewacht.
6. Armoedebeleid
De werkgroep armoede is bij elkaar geweest op 11 juni jl.
Er wordt een vervolg geven aan de afspraak met ambtenaren omtrent armoedebeleid eind
2017. Er zal opnieuw in gesprek te gaan hoe stand van zaken is. Hiervoor worden een aantal
vragen opgesteld. Er volgt ook nog afspraak met Figulus over armoede. Dit komt na de
zomer terug op de agenda.
7. Vacature
Er is een kandidaat voor de vacature. De heer Huntink en mevrouw Bröker hebben met deze
kandidaat gesproken. Besloten wordt mevrouw Mennink voor te dragen als kandidaat voor
de Sociale Raad.
8. Privacywet
Hetgeen de Sociale Raad moet doen, komt op de website. Er moet beleid omtrent AVG
worden gemaakt. Het reglement moet door leden SR worden vastgesteld worden. In de
praktijk wordt het wel lastig uit te voeren. Gecontroleerd moet het worden of het wel
werkbaar is. De heer te Grotenhuis maakt een voorstel. Mevrouw Wensink geeft aan dat
eventueel ook OwnCloud vanuit de gemeente kan worden gebruikt om documenten op te
slaan.
9. Nieuws uit de werkgroepen
Participatie:
De werkgroep participatie heeft geen nieuws.
Wmo:
De werkgroep Wmo heeft overleg over innovaties in de Wmo met ambtenaren op 10 juli jl.
Tevens heeft de werkgroep een afspraak met VIT hulp bij mantelzorg in september.
Jeugd:
De werkgroep Jeugd komt vrijdag 6 juli a.s. bij elkaar.
10. Rondvraag en sluiting
Vorig jaar is door de verschillende werkgroepen een inventarisatie gemaakt van organisaties
die een rol spelen binnen de verschillende taakvelden. Een deel hiervan is inmiddels
bezocht. De werkgroepen toetsen of alles nog in beeld is en of nog contacten worden
gemist. In oktober komt dit op de agenda.
De volgende bijeenkomst is op donderdag 6 september in het gemeentehuis.
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