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Aanwezig:

de dames Bröker, Neerhof, Prinzen, Hieltjes, van
Maren, Feenstra en van Amerongen (notulist) en de heren, te Grotenhuis, Leber,
Nijkamp, Huntink (voorzitter), en Wevers.
de dames te Winkel en Schaap (met berichtgeving)
---

Afwezig:
Gasten:

1. Opening en vaststellen agenda
Nico Huntink opent de vergadering. En heet iedereen welkom.
De heer van Lochem heeft aangegeven om geen lid te blijven van de sociale raad i.v.m. privé
redenen.
De agenda is vastgesteld.
2. Verslag en actiepunten vergadering 7 maart 2018
Verslag
Verslag is vastgesteld.
Actielijst
Actiepunt 1 en 5 moeten samen gevoegd worden april kan van de lijst af.
3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Mededelingen
- Anne-Marie zal voortaan de agenda eerder toesturen aan Bertus zodat deze op de website
geplaatst worden.
- Je krijgt van de gemeente een overzicht van de vergoeding, dit is vergoeding vrijwilligers
werk je hoeft deze niet op te geven aan de belasting. ( het bedrag voor vrijwilligers werk is
ongeveer € 1500,00)
Ingekomen en uitgegane stukken
Geen op en aanmerkingen.
Bijeenkomsten

4. Visie op de toekomst van de gemeente Aalten 2015 en verder
Document is ontvangen. In mei is er een raadsvergadering. Wat doet de SR er mee. Het stuk bevat
goede voornemens, daar kun je weinig mee. De gemeenteraad moet het vaststellen. Daarna zal er
een uitvoeringsagenda uit voort moeten komen. We sturen een bericht naar de behandelende
ambtenaar, mooie voornemens, de SR wil op de hoogte blijven van de vervolgstappen.
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5. Achterhoeks woonwensen en leefbaarheidsonderzoek
Een verrassend verslag, er is een verschuiving in de behoefte van de inwoners. Er wordt niet meer op
gehamerd krimp. Blijkt dat de inwoners niet echt inspringen op de toekomst en hun woning
toekomstbestendig te maken.
Het document is nu ter informatie/kennisgeving ontvangen. Wat wordt het uitvoeringsbeleid naar
de toekomst toe. Er wordt een werkgroep geformeerd, Hanny en Esther nemen voortouw Anja,
Rosita en Janny sluiten aan om een advies te maken voor de gemeente. Op de agenda zetten in juni
om SR breed te bespreken.
6. Discussie binnen de raad over armoede beleid , werkgroep overstijgend
Een aantal meningen.
Dit is een hot item in de gemeente, probleem wordt groter. Moeten we als SR niet werkgroep
overstijgend werken aan dit thema. We praten te veel, we moeten aan de basis beginnen en aan het
werk gaan. We hebben het er veel over maar niet met de betreffende mensen over armoede. Het is
een lastig onderwerp, praat met organisaties, die het uitvoeren, om de uitvoering verder te
stimuleren. De SR kan verbindingen leggen naar de gemeente en de organisaties.
De periode om te mensen te kunnen helpen ligt vaak lang, iedere organisatie heeft zijn eigen
uitvoering en besluitvorming, daardoor verlies je kostbare tijd en lopen de schulden op. Je moet
mensen eerder snel en adequaat helpen.
We voelen als SR de urgentie, de zoektocht is, hoe komen we snel tot actie. Wie of wat geeft het
signaal dat het niet goed gaat aan wie door. Ga terug naar een goede uitvoering er zijn genoeg regels
maar worden die wel goed uitgevoerd. Deels is het een politiek probleem, deels is het ook, hoe ga je
om met de besluiten die in Den Haag besloten worden. Ze weten niet wat de gevolgen zijn lokaal. De
druk van de omgeving is groot, ook voor jongeren, om niet van alles te willen en zich net af te vragen
of het wel te betalen is. Mensen houden vaak de schijn te lang op.
Signaal functie van de SR
Wat kunnen we als SR doen?
Het armoede beleid van de gemeente toetsen, kijken of en hoe het uitgevoerd wordt, daarna kijken
of het beleid ook daadwerkelijk werkt. En dan de gemeente adviseren over de bevindingen.
Terug in de agenda commissie en komt met voorstel terug in de volgende vergadering.

7. Speerpunten werkgroepen jaarplanning Sociale raad
Wmo
beschut en beschermd wonen, huishoudelijk werk, uitleen, zoov, wonen, en
bijzondere bijstand
Participatie
armoede, uitbouwen cliënten participatie, wonen
Jeugd
preventie en armoede.
8. Verslag wethouders overleg
Verslag is ontvangen, we kunnen op een constructieve manier overleggen met de gemeente, zowel
met de wethouders als met de ambtenaren.
9. Vacature.
We hebben weer een vacature. Er komt een advertentie, mocht je iemand weten, dan graag
doorgeven en stimuleren om zich aan te melden.

10. Regionaal overleg Sociale Raden
Initiatief van Oost-Gelre, wat kunnen gezamenlijk oppakken en kan dat een meerwaarde hebben.
Winterswijk kwam even kijken, en melden dat ze goed bezig zijn in hun gemeente, Doetinchem,
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Bronckhorst, Berkeland en Aalten, geven aan we zitten er juist voor de inwoners van onze eigen
gemeente. Daarbij ben je ook alleen bevoegd in je eigen gemeente.
Zijn er regionale zaken die beter gezamenlijk opgepakt kunnen worden, dan worden niet alleen de
voorzitters worden uitgenodigd maar ook de inhoudelijke SR leden. Je kan in dit overleg je eigen
speerpunten delen en van elkaar leren, dat is zeker een meerwaarde.
Er is een PowerPoint over de nieuwe privacywet, AVG geweest. Komt terug op de volgende
vergadering
11. Gemeenschappelijke agenda voor afspraken sociale raad
Een gesloten agenda om de Verschillende ambtenaren bespreken is dat mogelijk ja komt na de
zomer door Bertus.
12. Nieuws uit de werkgroepen
WMO
-Jeugd
-Participatie
-13. Rondvraag en sluiting
Sylvia zal navragen wat de nieuwe AVG voor de SR betekent.
Moeten we als SR de formatie nog iets meegeven? Belangrijk zijn samenwerking, de speerpunten die
de verschillende werkgroepen hebben. Anne-Marie zal de griffie deze punten meegeven voor het
Raadsbreed programma van de gemeenteraad.

De voorzitter sluit de vergadering.
De volgende bijeenkomst van de Sociale Raad staat gepland op maandag 7 mei 2018 in het
gemeentehuis, Markt 7 in Aalten. Ingang Bredevoortsestraatweg. Ruimte Lintelo.
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