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Verslag vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
donderdag 4 juli 2019
19:00 uur
gemeentehuis, Markt 7 te Aalten

Aanwezig:

de heren Huntink (voorzitter), te Grotenhuis, Leber, Nijkamp en Wevers en de
dames Bröker, Feenstra, Hieltjes, van Manen, Mennink, Neerhof, Prinzen,
Schaap, te Winkel, Wubbels en Wensink (verslag).
De heer ter Beest en mevrouw Tiemessen, beleidsmedewerkers Sociaal
Domein gemeente Aalten

Afwezig:
Gasten:

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de gasten welkom. De agenda wordt zonder
wijzigingen vastgesteld.
2. De omgekeerde verordening
De heer ter Beest, mevrouw Tiemessen en mevrouw Wensink geven een toelichting op de
aanleiding en bedoeling van de omgekeerde verordening. De voordelen van een
omgekeerde verordening zijn:
 Geschreven in begrijpelijke taal
 Kan als voorlichting worden meegegeven
 Indeling op vraag van de inwoner
 Kijkt naar het effect voor de inwoner
 Samen met de inwoner op gelijke hoogte
 De inwoner centraal.
Naast deze verordening zullen medewerkers van de gemeente worden getraind in het
omgekeerd toetsen.
De verordening Sociale Raad maakt nu integraal onderdeel uit van de voorgestelde
verordening Sociaal Domein. Daarmee komt dan de huidige verordening Sociale Raad te
vervallen. In de huidige nota staat naast de verordening ook het huishoudelijk reglement en
de functiebeschrijvingen. Deze laatste kunnen ook onder de nieuwe verordening blijven
hangen.
Het streven is om de omgekeerde verordening in september in de gemeenteraad te brengen.
Opgemerkt wordt dat hoofdstuk 1: inleiding begint met regels. Dit is onlosmakelijk verbonden
met een verordening, maar past minder in het omgekeerd denken.
Als suggestie wordt meegegeven dat de brief met beschikking mondeling zou kunnen
worden toegelicht aan inwoners.
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Afgesproken wordt dat een kleine commissie wordt gevormd die de oude verordening naast
de nieuwe legt en kijkt of zij opmerkingen of aanvullingen hebben en of zij hierover positief
kunnen adviseren. Indien er opmerkingen zijn of zij niet positief kunnen adviseren, gaan zij in
overleg met de heer ter Beest, mevrouw Tiemessen en Wensink.
3. Kwartaalcijfers Laborijn en stand van zaken Laborijn
Wethouder van de Wardt uit de gemeente Oude IJsselstreek heeft zich teruggetrokken uit
het dagelijks bestuur van Laborijn. De standpunten vanuit de gemeente Aalten in de
ontstane situatie zijn nog niet met de Sociale Raad gedeeld. Hiervoor kan de wethouder
worden uitgenodigd.
De infographic van Laborijn geeft een goed beeld van de kwartaalrapportage. De trends die
eerder zijn benoemd, zetten zich door.
Cijfermatig doet Laborijn het goed in Participatiewet. Zij blijven binnen het aangepaste
budget. Er zijn minder mensen die een uitkering nodig hebben. Een deel van de mensen zal
altijd een uitkering nodig blijven hebben. Vaak hebben deze mensen ook andere
problematiek.
Daarnaast bestaat de groep mensen die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet
voor 1/3 deel vanuit statushouders. Binnen deze groep zitten veel mensen met perspectief
naar werk. In 2021 komt de zorg voor statushouders weer naar de gemeenten. Dit biedt
nieuwe kansen. Op de locatie Laborijn in Aalten worden nu al taallessen gegeven.
In de tabel ‘redenen uitstroom’ komen de percentages opgeteld niet op 100%. Dit wordt
veroorzaakt doordat er een aantal andere redenen die minder voorkomen niet zijn genoemd.
Alleen de belangrijkste redenen zijn in de tabel benoemd. Er zitten veel verschillen in
percentages tussen de gemeenten. Dit komt waarschijnlijk omdat het maar om een beperkt
aantal mensen gaat. Een persoon heeft dan in veel invloed op de hoogte van de
percentages. De gemeenten hebben het beleid geharmoniseerd. Het huidige beleid van de
verschillende gemeenten zal daarom niet van invloed zijn op de verschillen. Mogelijk dat
vanuit omgekeerde verordening wel verschillen in in- of uitstroomredenen kunnen ontstaan.
Voor de uitstroom naar school geldt dat hiervoor alleen voor jongeren die een beroep kunnen
doen op studiefinanciering/DUO.
4. Verslag en actielijst 5 juni jl.
Verslag
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Mevrouw Bröker wordt bedankt voor het
maken van het verslag.
Actielijst
 Voor punt 4 ‘wachtlijst beheer Jeugd’ is wethouder te Lindert uitgenodigd voor de
bijeenkomst van de Sociale Raad in oktober.
 Punt 5: Laborijn. De Sociale Raad wil het proces op de voet blijven volgen. De
Sociale Raad spreekt haar zorg voor de cliënten van Laborijn uit. Zij zijn benieuwd
naar het verbeterplan en vervolgstappen. Wethouder Wikkerink wordt uitgenodigd
voor het overleg van de Sociale Raad in september.
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5. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgegane stukken
Geen vragen of opmerkingen.
Mededelingen
 Er hebben zich twee sollicitanten gemeld voor Sociale Raad via open sollicitaties.
Mevrouw Prinzen stopt per 1 augustus 2019 (hiervoor is reeds mevrouw Wubbels
benoemd). De heer Nijkamp stopt per september 2019. Dit betekent dat wanneer
beiden geschikt worden geacht en zij zichzelf kandidaat stellen, de Sociale Raad
wordt uitgebreid met één extra lid.
Bijeenkomsten
 Het verslag gesprek met de heer Siemes is met de agenda meegestuurd.
 De commissie bespreking omgekeerde verordening bestaat uit: de heren Huntink,
Nijkamp en Wevers. Zij koppelen hun bevindingen terug naar de andere leden van de
Sociale Raad.
6. Scholing d.d. maandag 8 juli 2019
De eerder toegestuurde vragen moeten door iedereen vooraf worden beantwoord. Denk
hieraan. De scholing is maandag a.s. van 16.45 tot 21.00 uur in IJzerlo.
7. Evaluatie armoedebeleid 2018
Dit is reeds rondgestuurd. Dit is ook met de werkgroep en de heer Siemes besproken.
Zie conclusies uit verslag. Het is geen evaluatie waar Sociale Raad iets mee kan. Binnen de
gemeente vindt een omslag in denken plaats. Dit sluit aan met omgekeerde
verordeningen/omgekeerd toetsen. De kennismaking met de heer Siemes is positief
verlopen. Hij is betrokken en wil contact houden met Sociale Raad.
Daarnaast is ook gesproken over Humanitas. Er wordt meer afgewenteld op Humanitas
Thuisadministratie dan zij aankunnen. De heer Siemes heeft hierover nog geen duidelijk
standpunt. Humanitas blijft een belangrijk om te volgen. De positie van Humanitas in
schuldhulpverlening binnen de gemeente komt op de actielijst.
De casus armoede voor scholing is lastig te concretiseren. De vraag die wordt ingebracht op
de scholing is: op welke manier kunnen we als Sociale Raad onze invloed meer gebruiken
als het over armoede gaat.
8. Nieuws uit werkgroepen
Er is geen nieuws uit de werkgroepen.
9. Rondvraag
Dit is laatste vergadering van mevrouw Prinzen. Zij wordt hartelijk bedankt voor haar inzet de
afgelopen 8 jaar.
De volgende bijeenkomst is 2 september in het gemeentehuis, Markt 7 in Aalten.
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