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Verslag vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
donderdag 6 september 2018
19.00 uur
gemeentehuis te Aalten, zaal Lintelo

Aanwezig:

de heren te Grotenhuis, Huntink (voorzitter), Leber, Nijkamp en Wevers en de
dames Bröker, Fenstra, Hieltjes, Neerhof, Prinzen, Van Maren, Mennink en
Wensink (verslaglegging).
geen

Afwezig:

1. Opening en vaststellen agenda
De heer Huntink opent de vergadering. Mevrouw Mennink wordt speciaal welkom geheten
als nieuw lid van de Sociale Raad.
2. Voorstelronde i.v.m. nieuw lid mevrouw A. Mennink
De aanwezigen stellen zich voor. Mevrouw Mennink heeft achtergrond in de
gezondheidszorg. Zij is inmiddels gepensioneerd en zet zich op meerdere gebieden in als
vrijwilliger.
3. Verslag en actielijst d.d. 4 juli 2018
Het verslag wordt vastgesteld.
3.1.

Actiepuntenlijst

Punt 1: innovaties Wmo. Dit overleg is inmiddels geweest.
Punt 3: visie op vervoer. Mevrouw Bröker vraagt na op welke termijn een reactie valt te
verwachten.
Punt 4: brief inwoner. De reactie is verzonden.
Punt 5: voordracht nieuw lid SR. Dit punt is afgehandeld.
Overige punten komen terug op de agenda.
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

De conceptrapporten van de cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo zijn gereed. Er
volgt nog een uitnodiging om in een gezamenlijke bijeenkomst met de gemeenteraad
uitkomsten te bespreken medio oktober.
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4.3.

Bijeenkomsten

Punt 1: Armoede in de school. Mevrouw Bröker meldt 3 leden van de Sociale Raad aan voor
deze bijeenkomst.
De overige uitnodigingen worden voor kennisgeving aangenomen.
5. Jeugd, bezoek aan Figulus
Op 7 september a.s. heeft de werkgroep Jeugd een gesprek met de heren Sikkink en
Jongetjes van Figulus. Er zijn vragen voorbereid door de werkgroep Jeugd . Er wordt een
verslag van gemaakt. De uitkomsten worden voor de volgende bijeenkomsten geagendeerd.
6. Innovatie Wmo
In juli jl. is er een gesprek geweest over de innovaties in de Wmo. Er is een verslag met de
agenda meegestuurd. De achterkant, het proces rondom maatwerkvoorzieningen, is
ingericht. Nu vooral wil men aan de slag met de voorkant. De eerste lijnen richting de visie
op transformatie zijn besproken. Het was een prettig gesprek.
7. Armoedebeleid
De werkgroep participatie en armoede is half augustus weer bij elkaar geweest. De
werkgroep wil in gesprek met Figulus, de gezamenlijke diaconieën en de gemeente om de
stand van zaken en plannen voor vervolg te besproken.
Daarnaast is geconstateerd dat de stukken van Laborijn komen erg laat. De stukken moeten
via college naar de Sociale Raad toe komen. Dit zal in het overleg met de wethouders
worden besproken.
8. Concept notitie transformatie sociaal domein Aalten
De bedoeling van dit eerste concept van deze visie is met elkaar in gesprek te gaan en
hieraan gezamenlijk verdere invulling te geven. Aangegeven wordt dat trends vanuit de
samenleving en de maatschappelijke ontwikkeling worden gemist in dit stuk, zoals vergrijzing
en minder beschikbaar personeel in de zorg. Overige reacties kunnen binnen een week
worden verzonden naar het secretariaat. Een subwerkgroep bereidt de reactie voor. Deze
groep bestaat uit: de heren Nijkamp en Huntink en de dames Prinzen en Bröker.
9. Collegevoorstel commissie Sociaal Domein
De commissie bestaat uit de vertegenwoordigers van alle fracties in de gemeenteraad, een
lid van de Sociale Raad, de teamcoördinator van team Welzijn & Onderwijs en de
wethouders Sociaal Domein. Daarnaast nemen voor specifieke onderwerpen
beleidsmedewerkers vanuit het Sociaal Domein deel. Voorstel vanuit de Sociale Raad is de
voorzitter niet een fractievoorzitter van een politieke partij te laten zijn.
De heer Huntink zal als afgevaardigde deelnemen in de deze commissie. Mevrouw Hieltjes
en de heer Leber zijn de vervangers.
10. Verordening individuele studietoeslag gemeente Aalten 2019
Er wordt een verhoging van het bedrag voor de toelage bij de reguliere studiefinanciering
voorgesteld. Deze gelden worden niet bij het inkomen opgeteld. Het is een vriendelijke
regeling. De Sociale Raad kan zich vinden in de verhoging van het bedrag. De inwoners
moeten hierover goed worden geïnformeerd. Naast gemeente dienen ook scholen en andere
betrokken organisaties te worden geïnformeerd. De werkgroep participatie stelt de vragen
hierover op.
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11. Informatie verstrekking van de gemeente aan de Raad, toelichting dhr. Nico
Huntink
De vraag is hoe de Sociale Raad dient te communiceren we met de gemeente. De stukken
die openbaar zijn, zijn voor de Sociale Raad ook in te zien via de website. Het college is de
eerste contactpersoon van de Sociale Raad. Het college kan dit evt. delegeren aan de
ambtenaren binnen de gemeente. De communicatie moet een vast agendapunt zijn op de
agenda van het wethoudersoverleg. Ook moet in dit overleg worden aangegeven welke
informatie wordt gemist.
12. Privacywet AVG
De AVG wet staat sinds juli jl. op de website van de Sociale Raad. Deze verklaring op de
website is voldoende voor de Sociale Raad. Nog afgesproken moet worden hoe dit technisch
geregeld moet worden. Ieder lid is persoonlijk verantwoordelijk voor het juist bewaren en
versturen van informatie binnen de privacywet. De secretaris van de Sociale Raad zou een
aparte laptop alleen voor de Sociale Raad moeten krijgen. De concrete uitvoering hiervan
wordt meegenomen in de agendacommissie.
13. Aftredend en herbenoembaar, de heer Leber en mevrouw te Winkel
Zie hiervoor het rooster van aftreden. De heer Leber en mevrouw te Winkel zijn beiden
herbenoembaar voor een termijn van 4 jaar. De Sociale Raad kan hiermee instemmen. Het
advies zal aan het college worden uitgebracht.
14. Nieuws uit de werkgroepen
Naast hetgeen reeds is besproken is er geen nieuws vanuit de werkgroepen te melden.
15. Rondvraag en sluiting
Mevrouw van Maren geeft aan dat zij regelmatig inhoudelijke stukken die zij binnen haar
gemeente ontvangt die interessant kunnen zijn voor de Sociale Raad. Zij zal deze doorsturen
naar het secretariaat.
De teksten van de werkgroepen voor de website worden aangepast.
Indien toelichting nodig is, kunnen betrokken ambtenaren worden uitgenodigd voor
toelichting, zowel in een werkgroep als in de totale Sociale Raad.
Vanaf oktober komt de bestuurlijke werkagenda ook weer op de agenda van de Sociale
Raad.
De volgende bijeenkomst van de Sociale Raad zal plaatsvinden op maandag 1 oktober
aanstaande om 19.00 uur in het gemeentehuis.
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