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

Aanwezig:

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

Afwezig:

1. Opening
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Verslag en actiepunten vergadering 6 november 2018
Pagina 3: zakgeldproject: de projectaanvraag wordt op dit moment behandeld door aantal
gemeenten.
Het verslag wordt hierbij vastgesteld.
Actielijst
• Er is nog geen verslag opgestuurd van de bijeenkomst armoede in school. Mevrouw
Bröker gaat hier achteraan.
• Bijeenkomst voorbeelden inzet VOA’s in Winterswijk. Er waren meerdere Sociale
Raden en ouderenbonden aanwezig bij deze bijeenkomst. De situatie in Wageningen
waar iedere 75-plusser een informatiemap krijgt aangeboden door een VOA die aan
de deur komt. Daarnaast zijn er meerder voorbeelden waarin ouderen een
antwoordkaart kunnen sturen wanneer zij behoefte hebben aan een bezoek. In
Aalten is men bezig met een pilot hieromtrent. Dit heeft enige vertraging opgelopen.
Eric Wigchers van Figulus coördineert dit en wordt in maart uitgenodigd om hierover
uitleg te geven.
3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgegane stukken
Geen opmerkingen.
Bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten zijn inmiddels geweest.
Er is nog een uitnodiging gekomen van de kledingbank in Winterswijk om een bezoek te
brengen. Er zijn ook initiatieven in de gemeente Aalten: Hip zonder Knip en Mooi voor Nop
in Aalten en Dinxperlo. Zij zitten in locaties van Figulus.
Mededelingen
Mevrouw te Winkel geeft aan dat er in de media veel aandacht is voor de Werkacademie van
Laborijn. De heer te Beest van de gemeente Aalten heeft hier in de vorige bijeenkomst ook al
gesproken.
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4. Verslag gesprek Figulus onderwerp armoede
De werkgroep armoede heeft hierover met Figulus gesproken. Het verslag is met de agenda
meegestuurd.
Er zijn nu 200 statushouders woonachtig in de gemeente Aalten. De statushouders zijn naar
moeilijk naar werk te leiden. Daarnaast zijn statushouders aan het werk op een plek die niet
passend is. De samenwerking tussen Laborijn en Figulus is niet optimaal.
Laaggeletterdheid is ook een onderwerp dat uit het gesprek naar voren is gekomen.
Laaggeletterdheid kan leiden tot armoede of eenzaamheid. Dit kan een speerpunt zijn voor
de werkgroep participatie.
De toekomst van de talentverbinder is nog niet duidelijk. De talentverbinder is in ieder geval
nog een jaar werkzaam. Besloten wordt om in maart de talentverbinder uit te nodigen
omtrent de voortgang.
5. Verslag bijeenkomst commissie Sociaal Domein
Mevrouw Hieltjes bij de commissie Sociaal Domein aanwezig geweest. Het verslag is met de
agenda meegestuurd.
Er is gesproken over Laborijn en hun Werkacademie.
Er zijn plannen om huishoudelijke hulp op een andere manier in te richten.
6. Antwoord gemeente brief SR stand van zaken rond de opvang van personen
met verward gedrag
Er zijn landelijke ontwikkelingen op dit moment waardoor plannen nu uitgesteld dreigen te
worden. Er komt een brief vanuit de Sociale Raad naar de gemeente waarin de zorgen
worden gedeeld. Daarnaast gaan enkele leden van de Sociale Raad in gesprek met
betreffende ambtenaren.
7. Adviesaanvraag beleidsregels Beschermd Wonen 2019
De stukken zijn aan de agenda toegevoegd. Een aantal punten in de regeling zijn aangepast.
De opmerkingen vanuit het advies van vorig jaar blijven staan. Er wordt een nieuw advies
opgesteld door de werkgroep Wmo.
8. Voorbereiden bezoek college B&W 9 januari 2019
Hiervoor zijn het raadsprogramma en het uitvoeringsprogramma van de gemeente van
belang. Bespreekpunten zijn:
• De Sociale Raad wil graag uitleg over deze documenten. De vraag is hoe dit verder
wordt uitgewerkt.
• Verwachtingen van het College over en samenwerking met Sociale Raad.
• De speerpunten vanuit de Sociale Raad worden toegelicht.
De agendacommissie bereidt dit voor.
9. Voorbereiden vragen thema wonen voor bezoek wethouder Kok d.d. 6 februari
2019
Vragen zijn:
• Wat zijn regionale afspraken over wonen en hoe wordt dit vertaald naar de gemeente
Aalten op lange en korte termijn?
• Wat is het beleid rondom Wonen en Zorg?
• Hoe kunnen inwoners zo lang mogelijk thuis wonen? Wat is de rol van de gemeente
hierin.
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10. Speerpunten discussie werkgroepoverstijgend en werkgroepgebonden
Werkgroepoverstijgend
• Armoede incl. laaggeletterdheid
• Wonen
• Eenzaamheid
Werkgroep Jeugd
De werkgroep is nog niet bij elkaar geweest.
• Vroegsignalering
• Wachtlijsten Jeugdzorg
Werkgroep Wmo
• Personen met verward gedrag
• Hulpmiddelen aanbesteding
• Vervoer naar dagbesteding
• Beschut en beschermd wonen
Werkgroep Participatie
• Werk voor cliënt/statushouders participatie
• Zorg verwarde personen
11. Inventarisatie scholingswens en themabijeenkomst 2019
Mevrouw Mennink heeft een training voor nieuwe leden gezien bij de Koepel. De dames
Hieltjes, Mennink en Neerhof willen hier naartoe. De kosten hiervoor zijn voor de Sociale
Raad. Mevrouw Bröker geeft hen hiervoor op.
Er zijn op dit moment nog geen scholingswensen. Voorstel is om het functioneren van de
Sociale Raad met een trainer te evalueren.
Een themabijeenkomst zou moeten aansluiten bij de speerpunten van de Sociale Raad.
Eenzaamheid kan hiervoor een geschikt thema zijn.
12. Nieuws uit de werkgroepen
Werkgroep armoede
Werkgroep armoede heeft gesproken met de gezamenlijke diaconieën.
Geconstateerd is dat er mogelijk behoefte is aan een meldpunt waar signalen van armoede
kunnen worden neergelegd. Er zijn nog maar weinig concrete aanvragen.
Afgesproken is dat de werkgroep en de gezamenlijke diaconieën 2 keer per jaar bij elkaar te
komen.
Werkgroepen Wmo en Jeugd
Geen nieuws.
13. Rondvraag en sluiting
Mevrouw Wensink geeft aan dat de huidige subsidiebeleidsregels ook in 2019 blijven gelden.
Deze regels worden in de eerste helft van 2019 aangepast. Het voorstel hieromtrent zal dan
ter advisering aan de Sociale Raad worden toegezonden.
De voorzitter bedankt alle deelnemers en ambtelijke ondersteuning voor hun inzet in 2018.
De volgende bijeenkomst van de Sociale Raad vindt plaats op 9 januari 2019 om 19.00
uur in het gemeentehuis.
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