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Verslag vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
dinsdag 6 november 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, Neerhof, Prinzen, Schaap en Wensink(verslaglegging).
de dames Feenstra, Van Maren, Mennink en te Winkel
de heer Te Beest, Gemeente Aalten

Afwezig:
Gast:

1. Opening en vaststellen agenda
De dames Te Winkel, Mennink, Feenstra en Van Manen zijn verhinderd.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2. 2de Kwartaalcijfers Laborijn
De cijfers van Laborijn worden toegelicht door de heer H. ter Beest, beleidsmedewerker
gemeente Aalten. Begin dit jaar heeft gemeente de opdracht aan Laborijn gegeven
specifieke aandacht te geven aan de doelgroep mensen met lange afstand tot de
arbeidsmarkt. Hiervoor is toen ook extra geld beschikbaar gesteld. Vanaf oktober is hiermee
ook daadwerkelijk aan de slag gegaan. Nieuwe mensen die een uitkering aanvragen, worden
goed gescreend en scoren goed op de toegang. Hierbij zijn 3 categorieën mensen die een
uitkering vragen:
• Mensen die op eigen kracht werk kunnen vinden
• Mensen die kunnen werken binnen een jaar, maar hierbij wel hulp nodig hebben (bijv.
door scholing)
• Mensen die nog niet toe zijn om te gaan werken (bijv. statushouders). Hierbij worden
de participatieconsulenten van de gemeente ingezet. Figulus is voor de
maatschappelijke inburgering van deze groep. Verbeterpunt is de samenwerking
tussen Figulus en Laborijn hierin. De gemeente Aalten heeft hier gesprekken over.
Laborijn is begonnen met het opzetten van multidisciplinaire lokale teams. Laborijn wil zich
verder wortelen in de gemeente Aalten. De methodiek van lokale werkleercentra lijkt te
werken. Er is nu een daling van het cliëntenbestand te zien. Op een gegeven moment gaat
dit volume wel stijgen. De mensen die eerder in andere voorziening kwamen, komen nu in de
bijstand. Vanuit BUIG-budgetten worden uitkeringen betaald. Voor Laborijn lijkt dit ruim
voldoende zijn.
Voor de detachering van mensen vanuit de sociale werkvoorziening blijft Laborijn goed
presteren in de vergelijking met anderen. Daarnaast is het duidelijk dat er een groep overblijft
voor wie detachering niet mogelijk is.
Ziekteverzuim laat niet zo’n positief beeld zien. Daarop zou verbetering op kunnen
plaatsvinden. De heer Te Beest neemt dit mee in gesprekken met Laborijn. Laborijn is in
beweging o.a. door effecten van de Participatiewet, waardoor welbevinden verminderd
wordt.
De rapportage van het derde kwartaal is in concept gereed. Op het moment dat deze naar
de gemeenteraad gaat, ontvangt de Sociale Raad deze ook van de gemeente.
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3. Verslag en actiepunten, vergadering 1 oktober 2018
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Zie actielijst.
4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgegane stukken
Geen opmerkingen.
Mededelingen
Geen mededelingen.
Bijeenkomsten en uitnodigingen
Sportpark Zuid: aantal mensen zijn geweest
CEO: aantal mensen zijn geweest
Armoede: aantal mensen gaat hier naartoe
Inzetbaarheid VOA’s: taken VOA’s en pilot opzet van huisbezoeken voor ouderen. De heren
Nijkamp en Huntink gaan mee en mevrouw Neerhof onder voorbehoud. Als iemand niet kan,
zal de heer Leber deelnemen.
Commissie Sociaal Domein op 19 november: daar gaat mevrouw Hieltjes naartoe.
5. Jaarplan
Geen nieuw jaarplan.
6. Afstemmingsoverleg met de wethouders d.d. 23 september 2018
Dit overleg heeft plaatsgevonden met de agendacommissie en de heren Wikkerink en Te
Lindert.
Er komt een eigen bijdrage van de Wmo in de vorm van een abonnementstarief. Nu is er een
inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
Bij detachering worden contracten bij Laborijn verhoogd. De vraag is of er voldoende
begeleiding voor de cliënt is.
20% van WSW-ers is intern en 80% is gedetacheerd.
Er zit een tegenstrijdigheid in punt 9: er mag geen onafhankelijke voorzitter zijn, terwijl het
een a-politieke inhoud zou moeten hebben.
7. Visie op vervoer dagbesteding en aanvraag advies aanpassing tarief ZOOV op
Maat
De visie op vervoer dagbesteding wordt nog aan gewerkt. Nader onderzoek vindt plaats.
De tariefsverhoging is akkoord. Het een reële verhoging. Mevrouw Bröker stuurt dit advies
door naar de gemeente.
8. Cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo en verslag presentatie 18 oktober
De cijfers zijn nader toegelicht. De uitkomsten zijn positief. De gemeente is goed op koers.
De tevredenheid over bejegening en ontvangst is erg groot. Onderzocht wordt hoe je meer
mensen bereikt.
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9. Armoedebeleid en verslag bijeenkomst “Armoede in de school”
Het was een informatieve middag. De inhoud zou nog toegestuurd worden. Mevrouw Bröker
gaat hier achteraan. Kern van de middag was hoe je jeugd kunt betrekken bij
armoede/armoedebestrijding. Er deden ook scholieren mee. Zij gaven aan dat het eigen
netwerk van vrienden en de conciërge is hierin de vertrouwenspersoon. Ook
ervaringsdeskundigen gaven uitleg. Hiermee krijg je snel een beeld. Armoede kan complex
zijn. Er zijn richtinggevende oplossingen gegeven.
De werkgroep Jeugd vraagt na hoe en of het zakgeldproject wordt opgepakt en wat de
vervolgstappen zijn. Mevrouw Schaap vraagt na naar wie binnen de gemeente het voorstel
hiervoor is gestuurd.
10. Concept notitie transformatie sociaal domein Aalten, verslag overleg
De heer Huntink, Nijkamp en mevrouw Te Winkel hebben de opmerkingen gedeeld met de
heer Bosma en mevrouw Wensink van de gemeente.
Het is een werkdocument die verder aangevuld blijft worden. Het gedachtengoed wordt ook
besproken in de commissie Sociaal Domein. Begin volgend jaar komt er een werkconferentie
waarvoor de Sociale Raad wordt uitgenodigd.
11. VIT Mantelzorg, verslag werkgroep Wmo
De VIT-hulp bij mantelzorg is erg blij met jaarlijkse bijeenkomst met de Sociale Raad.
Ook de jonge mantelzorgers krijgen vanaf dit jaar een mantelzorgwaardering.
Er volgt nog een onderzoek naar mogelijkheden respijtzorg.
12. Thema’s voor 2019 bepalen
De werkgroepen hebben een aantal speerpunten aangedragen. Zie stuk. Afgesproken wordt
dat de volgende keer er ook de speerpunten van de werkgroep Jeugd liggen.
De Sociale Raad zou als geheel een aantal speerpunten moeten hebben,. Hierbij wordt
gedacht aan:
- wonen
- armoede
- eenzaamheid

13. Plan van aanpak verwarde personen
De heer Wevers heeft hiervoor een brief opgesteld. De brief gaat naar het college.
14. Voorstel vergaderdata 2019
Geen opmerkingen. de vergaderdata worden vastgesteld. De ruimtes in het gemeentehuis
worden gereserveerd door mevrouw Wensink.
15. Laptop voor secretariaat
Er moet een laptop komen. De kosten bedragen 1.000 euro. De laptop moet apart verzekerd
worden via de Sociale Raad. Dit kan vanuit het budget van de Sociale Raad. Dit gaat de
heer Te Grotenhuis regelen.
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16. Nieuws uit de werkgroepen
Werkgroep Jeugd: een algemeen voorgangsgesprek met de beleidsmedewerker gemeente
Aalten.
Werkgroep Wmo: uitzoeken mogelijkheden respijtzorg.
17. Rondvraag en sluiting
Wil iedereen die declaraties voor 2018 heeft, deze op tijd inleveren bij de heer Te
Grotenhuis?

De volgende bijeenkomst van de Sociale Raad zal plaatsvinden op donderdag 6
november aanstaande om 19.00 uur in het gemeentehuis.
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