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Verslag vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
Dinsdag 5 juni 2018
19.00 uur
gemeentehuis te Aalten, zaal Barlo

Aanwezig:

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

Afwezig:

1. Opening en vaststellen agenda
Heer Huntink opent de vergadering
De agenda wordt vastgesteld extra punt “visie op vervoer” nota extra agenda punt.
2. Ontwerp wetgeving loondispensatie mensen met een beperking, toelichting door heer ter
Beest.
Middels een PowerPoint presentatie vertelt heer ter Beest wat loondispensatie (nieuwe
regeling beoogd in te gaan per 1 juli 2019) en loonkostensubsidie (al bestaande regeling) zijn.
Dit zijn regelingen, die naast elkaar gaan staan. Het gaat om inwoners die onder de
verantwoordelijkheid vallen van de gemeente Aalten. Er is veel discussie over de nieuwe
regeling, en hoe loondispensatie in gevoerd moet gaat worden, de bedoeling is dat per 1 juli
2019 deze onder de participatie wet gaan vallen. Laborijn voert voor Aalten de wet uit. Er is
landelijk veel weerstand tegen de regeling loondispensatie. Er zullen wel wijzigingen komen
op de regeling denkt heer ter Beest. De SR wil ongevraagd advies geven aan het college over
deze regeling, gaat ook in het overleg met Laborijn over dit onderwerp praten. Komt op de
agenda van juli. De presentatie wordt uitgereikt aan de leden.
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Verslag en actiepunten, vergadering 7 mei 2018
Actielijst
Woon en leefbaarheid kan van de lijst
visie op vervoer op de actielijst, werkgroep bereidt advies voor
Verslag
is vastgesteld
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Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Werkgroep armoede komt op de website. De website kon even niet goed geopend worden,
is nu weer hersteld. Concept visie op vervoer is binnen gekomen, de werkgroep Wmo zal het
bestuderen, wordt besproken op 4 juli, daarna komt het advies op de visie op vervoer.
Verder geen mededelingen.
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Woonwensen en leefbaarheidsonderzoek (AWLO) 2017
Van de samengestelde groep is dit het ongevraagde advies. Er is vooral op doelgroepen
ingezet. Soms moet je woningen afbreken soms aanpassen, zodat ze levensloop bestendig
kunt maken. Bewustwordingscampagne is belangrijk, vooral wijkgericht. Je moet aansluiten
op het moment iemand het nodig heeft.
Houdt het algemeen zet de sociale media erin en niet alleen aladna FM. Ook de plaatselijke
krant is belangrijk. Het is een duidelijk advies, dank voor het werk eraan.
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Regiovisie transformatie tafel
Open gesprek waar kritische noten gekraakt werden. Afsluitende bijeenkomst is er op
donderdag 28 juni om 13.30 in de DRU. Aanmelden voor 11 juni Preventief, vooral voor de
jeugd is belangrijk. Het is een visie stuk met goede bedoelingen. Zijn de sociale raden wel
voldoende betrokken? Wordt nog een hele uitdaging om het beter te doen dan de ZA voor de
gemeenten. Regelgeving moet op elkaar aansluiten, je moet over de heggen heen kijken.
Sociale raden moeten deze voor de regio adviseren of met de lokale gemeente adviseren? We
zijn voor in Aalten daarna voor de regio. Een aantal sociale raden laten het wel eens afweten,
wat jammer is. Een aantal SR leden gaat naar de afsluitende bijeenkomst op 28 juni.
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Evaluatie scholing en vervolg
Leerzame bijeenkomst, goed weergegeven wat er is op jeugd gebied gebeurd, leuk dat een
jeugdige bij was, het sprankelde. Begon wat aarzelend, Verschil in dynamiek toen de 2e
mevrouw spark. Het begon ongeorganiseerd. Verzorging en entourage was erg goed.
Hoe je de jeugd bereikt, blijft lastig, blijft een moeilijk onderwerp. Handvatten hoe om te gaan
was weinig dat was wel jammer. Goed was om het werken met ervaringsdeskundigen, dat kan
goed werken. Begin chaotisch, waren aantal eyeopeners. Je hebt sleutelfiguren
(leidersfunctie) nodig die zorgmijders in beeld kunnen brengen. Welke rol heeft de SR hierin?
Werkgroep jeugd gaat voortouw nemen.
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Privacy AVG, uitleg Bertus te Grotenhuis
AVG is een enorme verandering, lastig om het samen te vatten. Zet iedereen in de BCC bij de
mail. Notulen en agenda moet je voorzichtig zijn met namen mee zijn. Je moet aangeven dat
je akkoord gaat. uitvoeren van systeem dat je geen namen vermeld. Mevrouw te Booy wordt
gevraagd om met een aantal leden van de SR de AVG door te nemen.
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Werkgroepen (toegevoegd aan de agenda)
Jeugd:
---Wmo:
er wordt een afspraak gemaakt met de ambtenaren WMO.
Participatie:
met de diaconie om de tafel geweest, goed gesprek ze willen vooral om de
tafel met inwoners die tussen wal en schip vallen. Volop mee bezig ook met
gemeente en figulus. In november is een vervolg afspraak. Er moet nog meer
vorm worden gegeven aan de doelen en de werkwijze. De SR kan de
verbinding zijn tussen de gemeente en de wethouder.
Jongeren 18+/- vallen tussen wal en schip, schuldsanering duurt te lang.
Bewind voering is lastig en er gaan dingen in mis omdat het een vrij beroep
is, geen controle hierop. Sociale kaart ontbreekt nog wel bij veel gemeenten.
Het loont niet om te gaan werken omdat je uit een aantal regelingen valt
(geen prikkel om te gaan werken)

10 Rondvraag en sluiting
Rondvraag geen vragen.
De voorzitter sluit de vergadering

Volgende vergadering is op woensdag 4 juli 2018 in ruimte Lintelo op de markt.
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