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1. Opening en vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Verslag en actiepunten, vergadering 7 mei 2019
Punt 2 contacten werkgroepen kan van de actielijst. In de agendacommissie wordt in de gaten
gehouden of er geen dubbele afspraken staan.
3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Geen opmerkingen, ingekomen en uitgegane stukken.
Het nagestuurde stuk evaluatie armoedebeleid komt in juli op de agenda. De werkgroep
armoede bekijkt het stuk voor de vergadering. De werkgroep armoede neemt tevens contact
op met Felix Siemens, de nieuwe beleidsmedewerker armoede en schulden.
4. Hulpmiddelen
De brief de eerste zin aanpassen. Daarna kan de brief worden verstuurd.
5. Laborijn
Bijeenkomst 14 mei Laborijn. De opkomst vanuit de politiek was matig. Er was wel veel
belangstelling vanuit de gemeente. Het aantal personen dat een bijstandsuitkering krijgt
daalt. Dit komt vooral door de aantrekkende arbeidsmarkt. Een percentage mensen is niet
bemiddelbaar. Laborijn geeft aan dat ze wel iedereen in beeld heeft. Het financiële resultaat
is goed. Het ziekteverzuim is gedaald.
In de Gelderlander stond vandaag opnieuw een stuk over Laborijn, inhoud “tot nu toe is er
niets veranderd”.
In Doetinchem is 12 juni de presentatie van het rapport Berenschot. De secretaris neemt
contact op met wethouder Wikkerink of een afvaardiging van de Sociale Raad welkom is.
6. Scholingsvoorstel
Kort wordt de opzet van het programma besproken.
Iedereen wordt geacht voor de scholing een paar vragen te beantwoorden.
Het scholingsvoorstel is akkoord.
7. Armoede
Verslag van de bijeenkomst 9 mei
Een aantal ervaringsdeskundigen vertelden hun verhaal. Opkomst vanuit het bedrijfsleven
was nihil. Men moet oppassen dat men niet armoede-moe wordt. Het is tijd voor concrete
stappen. Bij elke bijeenkomst komt telkens de vraag “hoe bereikt men de burger” naar voren.

Geconstateerd wordt dat het doel van de armoedebestrijding uit het oog is. Het systeem is
leidend, de mens uit beeld. Hoe moeten we met elkaar omgaan, is niet meer duidelijk.
Het meten van effecten wordt nooit gedaan vanuit de overheid. Ook lees je in het algemeen
dat iedereen alles moet verantwoorden tot op de komma nauwkeurig, terwijl aan de andere
kant de miljoenen zonder controle verdwijnen.
De doelgroep is lastig te benaderen om te vragen, als het goed gaat, hoe ze de hulp te hebben
ervaren.
Een idee is, zodra iemand een traject ingaat, vragen of ze tussendoor benaderd mogen
worden om te evalueren hoe het traject verloopt.
Bezoek werkgroep armoede aan Humanitas
Gesprek met mevrouw Helen de Breeker. Het was een open en prettig gesprek. Er is sprake
van een toename van beroep doen op de ondersteuning door Humanitas en een gebrek aan
vrijwilligers.
De financiën, de gemeente hanteert een rekenformule. Humanitas krijgt te laat te horen wat
de financiën voor het lopende jaar zijn. De financiering koppelen aan een begeleide client is
niet ideaal, omdat niet elke hulp leidt tot een koppeling van een vrijwilliger aan een cliënt,
maar er wel werk is verricht.
Humanitas wil graag de financiën op basis van prognose. Een aantal zaken zijn een soort
overhead en andere zaken zijn gekoppeld aan cliënten.
Het is vreemd dat er een vrijwilligersorganisatie de taken van de gemeente uit moet voeren.
Vit-hulp bij mantelzorg is er vooral voor de mantelzorg. De diaconie doet niets meer in de
gemeente Aalten. Door het aantal organisaties weet de burger niet meer waar ze moeten zijn.
Misschien is het een idee dat bij de scholing armoede als item op de agenda komt.
De werkgroep armoede maakt een afspraak met Felix Siemens en bereidt het stuk evaluatie
armoede voor de vergadering van 4 juli voor, zodat het ook meegenomen kan worden naar de
scholing.
8. Beschermd wonen, verslag bijeenkomst 4 juni
Beschermd wonen en opvang was geregeld bij een centrumgemeente; dit was Doetinchem.
Beschermd wonen is een onderwerp dat al langere tijd op de agenda staat. Bijeenkomst: het
is positief dat de 8 gemeentes de maatschappelijke opvang en beschermd wonen samen
oppakken. De centrale overheid zegt dat elke gemeente zelf verantwoordelijk is. Het
afgelopen jaar is de rode lijn bepaald. Zowel de maatschappelijke opvang en beschermd
wonen blijft centraal. De rest decentraal. Dit roep veel vragen op.
Chronisch opvang gaat onder de wet langdurige zorg vallen. Bijv. Estinea, Careaz, etc. Dit
betreft 1/3 deel van de mensen. Alle ambulante hulp wordt lokaal.
Weer 3 schotten. Veel uitgaanspunten, maar nog weinig geconcretiseerd. Deze regelingen
moeten 1 januari 2021 van kracht worden.
Wonen omklap is wonen met extra zorg, als die zorg niet meer nodig is gaat het wonen naar
de woningstichting. De burger kan blijven wonen in zijn woning. De financiering verandert dan
ook.
Er is nog veel onduidelijk. Het is verstandig om met de beleidsambtenaar van de gemeente
een afspraak te maken om het uit te zoeken hoe en wat. De werkgroep Wmo pakt dit op en
bereidt het voor en de ambtenaar wordt in de SR vergadering uitgenodigd.
9. Verwachte bezuinigingen binnen het sociale domein
Voor de komende 4 jaar moet een plan gemaakt worden. Voor jeugdzorg is extra geld vanuit
de centrale overheid beschikbaar.

Bij jeugd is een tekort, maar er is nog te weinig duidelijk. Lastig is dat het geld geoormerkt is
en er niet tussen de verschillende afdelingen geschoven kan worden.
10. Muziekonderwijs Boogie Woogie
Voorlopig wordt er voor 3 jaar weer subsidie door Winterswijk verstrekt. De gemeente Aalten
betaald per cursist. In Dinxperlo wordt de basismuziek bij de verenigingen gegeven en er
wordt daar ook door de muziekschool Doetinchem cursussen verzorgd. Toegankelijkheid van
muziekonderwijs en ook sport bijvoorbeeld moet voor alle jeugd gewaarborgd blijven.
Als muziekonderwijs aan de basis op scholen wordt gegeven, dan worden alle kinderen
bereikt.
11. Nieuws uit de werkgroepen
Jeugd, met Annemieke Tiemessen regulier overleg gehad
12. Rondvraag en sluiting
Geen punten. De voorzitter sluit de vergadering.

