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Verslag vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
dinsdag 2 april 2019
19.00 uur
gemeentehuis te Aalten, zaal Barlo.

Aanwezig:

de heren Huntink (voorzitter), Leber, Nijkamp en Wevers en de
dames Bröker, Hieltjes, Schaap, Mennink, Neerhof, Prinzen, Feenstra,
Wubbels , van Maren en van Amerongen (verslaglegging).
mevrouw te Winkel en de heer te Grotenhuis
De heer ter Beest.

Afwezig:
Gasten:

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Kwartaalcijfers laborijn 4e kwartaal toelichting hr. ter Beest.
Op hoofdlijnen zijn de 4e kwartaalcijfers ook de jaarcijfers van 2018. Financieel gezien was
2018 een goed jaar. Er is een overschot van het buigbudget (de uitkeringen) De gemeente is
tevreden, veel mensen zijn uitgestroomd naar werk. Ook wordt gewerkt via het werkatelier,
vooral mensen met een afstand van de arbeidsmarkt. De resultaten hiervan lijken goed
eerste rapportage hiervan is binnen.
Bij de sociale werkvoorzieningen ontstaan wel tekorten, doordat de centrale overheid een
bezuinigingsmaatregel opgenomen heeft. De tekorten worden door de gemeenten
opgevangen.
Dit is een afbouw regeling, de participatiewet moet dit in de toekomst opvangen. Vraagt wel
creativiteit van de gemeente en Laborijn. Er is een project rondom het “graniet bestand”
(mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) de gemeente heeft participatie consulenten in
dienst, die spreken deze mensen (ongeveer 140 mensen) om een plan van aanpak te maken
veelal activeringstrajecten. Krijgen deze mensen wel voldoende aandacht is de vraag van de
SR? Omdat er meestal sprake is van meerdere problematiek. Ja er wordt met consulenten
geschakeld als daar vraag naar is (één gezin één plan één regisseur) om te kijken wat er
nog mogelijk is, er is samenwerking met Figulus.
Vraag over armoede, hoe is de stand van zaken? Dat is nu onduidelijk, heer ter Beest zal het
navragen en koppelt dit terug.
Hr ter Beest bedankt voor de toelichting.
3. Verslag en actiepunten vergadering 11 maart 2019
Het verslag wordt hierbij vastgesteld.
Actielijst



Visie op vervoer we wachten op antwoord van college. Hr van Voren moet nog
antwoord geven. Mw. Bröker zal een berichtje sturen. Het lijkt een lange baan traject
te worden. We wachten de nieuwe plannen hierover af.
Talent verbinder kan van actielijst af.
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4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgegane stukken
Niet alle stukken zijn doorgestuurd, deze komen nog.
Bijeenkomsten
Er zijn afspraken gemaakt wie waar naar toe gaan.
Mededelingen
Geen mededelingen.
5. Jaarplan.

6. Laborijn
Gesprek met de wethouder, die open was over de problematiek. Bureau Berenschot gaat de
klachten betreffende de bejegening van Laborijn onderzoeken. Zijn de juiste procedures
toegepast? Resultaten zullen voor de zomer bekend zijn. Op de actielijst zetten de vervolg
procedure.
7. Talent vervolgplan 2019-2022
Talentverbinder advies is om door te gaan met de talentverbinder. En fijn dat er uitbreiding
bij komt. Plan van aanpak hoe ga je de aandachtspunten vorm geven ontbreekt. Hoe
Verduurzaam en borg je de activiteiten? Waar is de regiefunctie van de gemeente? Is het
plan niet te ambitieus? De SR wil regelmatig op de hoogte gehouden worden. Termijn is 7
mei, voor het advies. Mw. Wubbels, de heren Leber en Nijkamp bereiden het advies voor en
komt terug in de volgende vergadering.
8. Hulpmiddelen in eigen beheer gemeente Aalten
Bedrijfsplan en implementatieplan ontbreekt, is er voldoende kennis in huis, is de kwaliteit
die nodig die er wel? We missen de onderbouwing. Kunnen nu niet mee akkoord gaan op
deze manier. Het advies gaat naar het college en naar mw. Wensink.
9. Concept verordening leerlingenvervoer
De SR is akkoord op en paar punten na, het advies gaat rechtstreek naar het college. Cc
aan de ambtenaar.
10. Scholingsvoorstel
Er is gemaild naar de koepel voor een scholingsvoorstel. Er komt een offerte met data
voorstellen.
11. Folder financiële regelingen en toeslagen 2019
Mooie folder, wel een groot document, is het voor iedereen beschikbaar? Kan iedere
inwoner dit document vinden? Kennis moet bij doorverwijzers bekend zijn. Is er een
nieuwsbrief sociaal domein? Is het toeval als je de informatie vind? Hoe proactief is de
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gemeente? Voor wie is het geschreven en voor wie is het beoogd? Pr plan? Goed leesbaar.
Hoe bereik je de doelgroep? Deze vragen worden aan de betreffende ambtenaar gesteld.
12. Nieuws uit de werkgroepen
Werkgroep armoede/participatie
Niets te melden
Werkgroepen Wmo
Niets te melden
Werkgroep Jeugd
Infographic van ppj wordt doorgestuurd. Er wordt een afspraak met de coördinator gemaakt
over de te bereiken doelen.
13. Rondvraag en sluiting
Er komt een datum planner betreffende de scholing.
De voorzitter bedankt alle deelnemers.
De volgende bijeenkomst van de Sociale Raad vindt plaats op woensdag 7 mei 2019
om 19.00 uur in het gemeentehuis vergaderruimte Lintelo.
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