Sociale Raad Aalten

Besprekingsverslag
Betreft:
Datum:
Tijdstip:
Plaats:

Verslag vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
dinsdag 6 februari 2018
19.00 uur
gemeentehuis te Aalten, zaal Barlo

Aanwezig:
Afwezig:

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

Gast:

--

1. Opening en vaststellen agenda
Nico Huntink opent de vergadering. En heet iedereen welkom. Bertus geeft aan dat hij de
vergadering even verlaat om in de RTG een woordje te spreken.
De agenda is vastgesteld. Punt 9 wordt als eerste behandeld.
2. Verslag en actiepunten vergadering 8 Januari 2018
Verslag
Het verslag is vastgesteld.
Actielijst
Actiepunt 5 en 8 kunnen van de lijst af.
3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen brieven over de hulpmiddelen en verward gedrag, prettige brieven om te lezen, prettig
om te constateren dat de gemeente constructief meedenkt met de sociale raad.
Bijeenkomsten
Nico en Henk zijn naar de ouderenbonden geweest. Constructief gesprek. Zij kunnen moeilijk aan
bestuursleden komen. Willen graag aansluiten bij de sociale raad. Gewezen als er vacatures zijn, ze
altijd mogen solliciteren en dan zitting kunnen nemen in de sociale raad. Ook zijn de VOA’s
besproken, de samenwerking met de gemeente en Figulus moet verder versterkt worden.
4. Jaarplanning
Jaarplan 2018, staat weinig op het jaarplan. Dit komt mede door de aankomende
gemeenteraadsverkiezingen. Een aantal onderwerpen opborrelen op zoals, armoede beleid,
preventie, woon- en leefbaarheidsonderzoek, beschermd wonen. Afgesproken wordt dat per
werkgroep een prioriteiten lijst gemaakt wordt. Deze komen in de vergadering van april terug en
worden dan vastgelegd in het jaarplan.
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5. Regiovisie opvang en beschermd wonen in de Achterhoek, op weg naar 202 ter advies.
Helder stuk geen opmerkingen worden door Annie-Marie naar B&W gestuurd.
6. Beleidsregels beschermd wonen 2018 ter advies.
Zie punt 5.
7. Armoedebeleid/meedoen regeling en uitnodigen Lisbeth Verharen, lector HAN.
De Han heeft een zakgeld regeling ontwikkeld, de raad zou graag zien dat gemeente met
innovatiegelden hier iets mee gaat doen. (zie ook mail van Jetty) Er is heirover gesproken met de
beleidsmedewerkers jeugd. Lisbeth Verharen wordt voor volgende vergadering uitgenodigd zo ook
een afvaardiging van de gemeente. ( Hugo Bosma en Henk ter Beest van de gemeente zijn
uitgenodigd). De gemeente Aalten is ambitieus in zijn plannen betreffende armoedebeleid.
8. Scholing donderdag 22 of 29 maart onderwerp jeugd en PGB
Datum van de scholing wordt vastgesteld op 22 maart van 16.30 tot 21.00 uur in Kulturhus te
Lintelo. Onderwerpen zijn jeugd en pgb. Zorgbelang verzorgt de scholing.
9. Financieel jaarverslag 2017
Bertus geeft toelichting op het verslag. De grootste kostenpost is de scholingspost. De kascommissie
heeft verslag nagelopen en akkoord gegeven. Hiermee is het financieel verslag vastgesteld. Bertus
bedankt voor het heldere overzicht.
10. Nieuws uit de werkgroepen
WMO gaat aan de slag met ZOOV
Jeugd geen informatie
Participatie geen informatie.
11. Website, actualiseren en ledenlijst
De website is niet actueel meer. Aan Bertus de vraag deze weer actueel te maken. Wil iedereen een
stukje over zichzelf en een foto aanleveren bij Bertus. De sociale raad heeft een eigen onafhankelijke
website, hecht ook aan deze website. Wil wel graag een afspraak maken met Danielle Wensink en
Jolanda van Eldik om van gedachte te wisselen over de bereikbaarheid en vindbaarheid.
11 a herbenoeming Nico Huntink
Nico heeft de mogelijkheid om herbenoemd te worden, de leden willen graag dat hij aanblijft. Aldus
besloten. Anne-Marie zal de officiële aanvraag naar de gemeente doen.
Koos en Ellen zijn in september aftredend, graag nadenken over een eventuele herbenoeming.
12. Rondvraag en sluiting
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering.
De volgende bijeenkomst van de Sociale Raad staat gepland op woensdag 7 maart 2018 in het
gemeentehuis, Markt 7 in Aalten. Ingang Bredevoortsestraatweg. Ruimte Lintelo.
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