Besprekingsverslag
Betreft:
Datum:
Tijdstip:
Plaats:

Verslag vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
dinsdag 7 mei 2019
19.00 uur
gemeentehuis te Aalten, zaal Barlo.

Aanwezig:

de heren Huntink (voorzitter), Leber, Nijkamp, te Grotenhuis en Wevers en de
dames Bröker, Hieltjes, Schaap, Mennink,, te Winkel, Prinzen, Feenstra en
van Amerongen (verslaglegging).
de dames van Manen, Wubbels, en Neerhof.
----

Afwezig:
Gasten:

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag en actiepunten vergadering 4 april 2019
Het verslag wordt hierbij vastgesteld.
Actielijst



Toevoegen ontwikkelen van jaarverslag
Scholing
3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten

Ingekomen en uitgegane stukken
Doorgenomen.
Bijeenkomsten
Er zijn afspraken gemaakt waar een ieder naar toe gaat.
Mededelingen
Geen mededelingen.
4. Jaarverslag
Voorstel is om jaarlijks een jaarverslag te maken in plaats van het jaarplan. Het jaarplan leeft
niet echt. In het jaarverslag komen ook de adviezen te staan, het verloop ervan en de andere
activiteiten van de SR. Het jaarverslag kan hiermee naar buiten verspreidt worden, zoals
naar de gemeenteraad, op de website en het college.

5. Laborijn (vertrouwelijk)
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Berenschot gaat het onderzoek uitvoeren. worden er nog zaken gemist? Nee het lijkt een
compleet verhaal. 12 juni wordt de uitkomst gepresenteerd.
Onze vergadering is openbaar, hoe zou de vergadering geweest zijn als er toehoorders
waren geweest. De voorzitter had dit punt als laatste behandeld, zonder toehoorders.
6. Scholing
Deze is maandag 8 juli 2019 van 17.00 tot 21.00 in IJzerlo.
7. Talentverbinder, advies
Advies is rond geweest en besproken. Betreffende ambtenaar heeft doorgegeven dat het
stuk in college is geweest en daar akkoord is. de SR wordt op de hoogte gehouden van de
reactie van de gemeenteraad.
8. Wethouders overleg
verwachte bezuinigingen binnen sociaal domein, er is gevraagd inhoudelijk mee te
denken over de bezuinigen. De SR is daar niet voor, wel is van belang dat de SR op de
hoogte wordt gehouden van de voornemens. De taak van de SR is om te kijken of de
inwoners niet in gedrang komen, en of maatregelen geen averechts effect hebben. Ook
preventief iets doen kan als gevolg hebben dat er te lang door gegaan wordt, dat er daardoor
niet op tijd opgeschaald wordt, wat ook meer kosten met zich mee brengt, en dan uiteindelijk
duurder uit zijn.
Vraag aan de gemeente waarom klopt de gemeente niet aan bij de provincie, daar ligt nog
wel geld op de plank. Deze brief is ondertussen verstuurd naar de provincie.
vacature kledingbank Winterswijk, er is een vacature ia de wethouder binnen
gekomen, zijn er gegadigden die deze zouden kunnen vervullen? Brief mag doorgestuurd
worden. Blijkt dat er verschillende gezinnen ut Aalten naar de kledingbank van Winterswijk
gaan.
9. Vervoer
Er is een mailtje van hr. van Vooren gekomen, deze gaat over het besluit betreffende de
verhoging van de kilometer prijs. Deze is in college goed gekeurd achterhoek breed. Visie op
vervoer, betreffende vervoer van en naar dagbestedingsplaatsen komt nog terug, deze is op
dit moment nog in onderzoek.
10. Antwoord folder financiële regelingen en toeslagen 2019
Antwoord van betreffende ambtenaar is gemakkelijk gesteld. Eigenlijk hebben we geen
antwoordt gehad op onze vragen, er moet vanuit de gemeente actief beleid komen voor
onder andere de PR. De vraag is of een folder wel van deze tijd is. Hoe gaat de gemeente
om met laaggeletterden? Hoe bereikt de gemeente de betreffende inwoners? Worden de
effecten wel gemeten? De agenda commissie zal een reactie terug voorbereiden.
11. Antwoord inkoop, onderhoud en beheer WMO hulpmiddelen.
Het antwoord van de wethouder is teleurstellend, een nietszeggend antwoord. Het lijkt dat
alles geregeld is zonder advies te vragen aan de SR. En dat de SR daarna alleen nog ja kan
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zeggen. De werkgroep WMO zal een antwoord voorbereiden. Komt terug in de volgende
vergadering.
12. Nieuws uit de werkgroepen
Werkgroep armoede/participatie
Gesprek geweest met grote delegatie van de diaconie. Was een zinvol gesprek. Veel
mensen zijn begaan met het onderwerp, er wordt veel gepraat. De rode draad blijft hoe
bereik je de mensen die het betreft. Hoe kom je met deze mensen in gesprek. De opgave is
dat we activiteiten moeten gaan uitvoeren, al dan niet met maatjes of ervaringsdeskundigen.
Deze activiteiten moeten wel laagdrempelig zijn. En vertrouwen uitspreken in elkaars
expertise. Een projectmatige aanpak zou de oplossing kunnen zijn. Maar verwachtingen niet
te hoog stellen, blijkt dat er veel initiatieven zijn die niet werken.
Werkgroepen Wmo
Niets te melden
Werkgroep Jeugd
Heeft volgende week overleg met de ambtenaar.
13. Rondvraag en sluiting
Mw. te Winkel, krijgt signalen dat de privacy en de klantvriendelijkheid van het loket niet zo
positief zijn, dit wordt in het volgende wethouders overleg besproken.
De voorzitter bedankt alle deelnemers.
De volgende bijeenkomst van de Sociale Raad vindt plaats op woensdag 5 juni 2019
om 19.00 uur in het gemeentehuis vergaderruimte Barlo.

3

