Sociale Raad Aalten

Besprekingsverslag
Betreft:
Datum:
Tijdstip:
Plaats:

Verslag vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
maandag 8 januari 2018
19.00 uur
gemeentehuis te Aalten

Aanwezig:

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

Afwezig:
Gast:

1. Opening en vaststellen agenda
Nico Huntink opent de vergadering. En heet iedereen welkom.
De agenda is vastgesteld.
2. Voorstellen nieuwe leden.
De twee nieuwe leden stellen zichzelf voor. Ook de andere leden stellen zichzelf voor.
3. Verslag en actiepunten vergadering 7 december 2017
Verslag
Het verslag is vastgesteld.
Actielijst
Actiepunt 4 staat niet op agenda, wordt voor februari geagendeerd.
Actiepunt 5 kan van de lijst af.
4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Mededelingen
De installatie van de burgemeester was goed, wel formeel.
Ingekomen en uitgegane stukken
Verslag ZOOV de verhoging van de kilometer kosten, is dat tarief niet te hoog voor mensen(1.50
naar 2.00) die een beperkt budget hebben. Dit is berekend op de werkelijke kosten vandaar de
verhoging. half jaarlijks verslag van ZOOV staat niets meer in over de telefooncentrale. kunnen er
meer punt bestemmingen bijkomen. Dat kunnen de consulenten beschikken, deze bestemmingen.
De werkgroep zal een aantal vragen aan Bert v Vooren stellen . En eventueel in gesprek gaan met
hem. Daarna een officieel een advies.
Bijeenkomsten
Er staan een aantal bijeenkomsten gepland. Aanmelden bij Anne-Marie.
5. Jaarplanning
Niets veranderd de afgelopen maand.
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6. Regiovisie opvang en beschermd wonen in de Achterhoek, op weg naar 202 ter advies.
Beschermd wonen zou toch naar de gemeente gaan. De regio Achterhoek wil graag gezamenlijk
optrekken. Iedere gemeente blijft wel zelf verantwoordelijk voor beleid. Hoe gaat de regio visie
concreet worden. We maken een afspraak maken met Lotte Vorwerg om een aantal vragen te
beantwoorden voordat dat officieel advies wordt gegeven. Martin maakt afspraak met Lotte.
7. Beleidsregels beschermd wonen 2018 ter advies
Zie punt 6.
8. Kinderarmoede n.a.v. mail de heer J. wikkerink mail d.d. 16 december
Moet de sociale raad reageren op vragen van een politieke vraag van een politieke partij? Nee daar
zijn we niet voor de afzonderlijke vragen van een politieke partij beantwoorden. De werkgroep
participatie heeft met de beleidsmedewerker gesproken over armoede. De sociaal werkers in het
veld kunnen we ook bevragen die weten wat er in de samenleving leeft (Frank Sikkink eventueel
uitnodigen in de raad). Ook de jeugd is een belangrijke factor. Daar moet je beginnen. Er is veel
verborgen leed, de ombudsman heeft handvatten hoe je gezinnen kunt vinden. De werkgroep
participatie heeft een tweede gesprek met Henk te beest. Beleidsmedewerker.
9. Verslag wethouders overleg
Nav verslag het bedrag moet zijn 85.000 ipv 8500.
Bedankt voor het verslag.

10. WMO Magazine
Abonnement wordt opgezegd. Wordt te weinig gelezen.

11. Cliënten participatie, voortgang.
Niets te melden.
12. Nieuws uit de werkgroepen
Ongevraagd advies hulpmiddelen is uitgegaan, een duidelijk stuk.
Participatie geen informatie.
Jeugd er wordt een afspraak gepland na de vergadering.

13. Rondvraag en sluiting
Wanneer komt financieel jaarverslag op de agenda. Kan in februari op de agenda. Rosita gaat in de
kascommissie samen met Henk.
De voorzitter sluit de vergadering.
De volgende bijeenkomst van de Sociale Raad staat gepland op dinsdag 6 februari 2018 in het
gemeentehuis, Markt 7 in Aalten. ingang Bredevoortsestraatweg. Ruimte lintelo.
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