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gemeentehuis, Markt 7 te Aalten

Aanwezig:

Aanwezig de heren Huntink (voorzitter), te Grotenhuis, Leber, Wevers en de
dames Bröker, Hieltjes, Van Maren, Mennink, Neerhof, Van der Weijde, Te
Winkel, Wubbels en Wensink (verslaglegging)
de dames Feenstra en Schaap.

Afwezig:

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Schaap en mevrouw Feenstra zijn verhinderd.
2. Welkom nieuw lid en voorstelronde
Mevrouw van der Weijde is nieuw lid van de Sociale Raad.
De leden van de Sociale Raad stellen zich voor.
3. Verslag en actiepunten vergadering 2 oktober 2019
Verslag
Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt hierbij goedgekeurd.
Actielijst
Punt 1: PR wordt gepland voor februari 2020.
Punt 3: jaarverslag komt in februari 2020 op de agenda.
Punt 4: Humanitas komt april 2020 op de agenda.
Punten 5, 6 en 9 kunnen van de actielijst af.
4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgegane stukken
Geen opmerkingen.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Bijeenkomsten
Punt 5: verslag middag en avond over wonen.
Aan de middag hebben makelaar, woningcorporaties, vastgoed e.d. meegenomen.
Hierbij ging het over de tekorten aan geschikte woningen voor starters en ouderen.
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Aan de avond hebben inwoners(groepen) deelgenomen, zoals de belangenverenigingen uit
de buurtschappen. Hierbij ging het vooral om de vraag hoe ervoor gezorgd kan worden dat
de jongeren in de buurtschappen kunnen blijven wonen.
5. Omgekeerde verordening en de scholing juli jl.
Werkwijze Sociale Raad
Werkgroepenstructuur
In vaste werkgroepen zit kennis waardoor onderdelen beter opgepakt kunnen worden. Er zijn
hierdoor ook korte lijnen met de ambtelijke organisatie. De leden van de Sociale Raad willen
de werkgroepenstructuur graag in stand houden.
In de training in juli jl. is gesproken over 4 werkgroepen met andere verdeling gebaseerd op
de omgekeerde verordening (verslag, pagina 7).
Aan de werkgroep armoede zou ook het punt schuldhulpverlening moeten worden
toegevoegd.
Werkgroep 1: Opgroeien en opvoeden
Mevrouw Hieltjes
Mevrouw Van Maren
Mevrouw Neerhof
Mevrouw Schaap
Mevrouw Wubbels
Werkgroep 2: Participeren en werken
De heer Leber
Mevrouw Neerhof
De heer Te Grotenhuis
Mevrouw Mennink
Mevrouw Te Winkel
Werkgroep 3: Opvangen (sociaal vangnet, incl. schuldhulpverlening)
De heer Leber
De heer Te Grotenhuis
De heer Wevers
Mevrouw Van der Weijde
Mevrouw Te Winkel
Werkgroep 4: Wonen en vervoer/mobiliteit
Mevrouw Mennink
De heer Wevers
Mevrouw Van der Weijde
Mevrouw Feenstra
Mevrouw Hieltjes
In de volgende bijeenkomst in december wordt de werkgroepindeling definitief inclusief
planning van werkgroepen. Uit iedere werkgroep moet een voorzitter worden gekozen die
ook in de agendacommissie komt.
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Wijze van advisering
Adviescirkel (na overleg met de Koepel):
SR en ambtenaren overleggen --> SR brengt advies uit aan de ambtenaar over het concept
beleidsplan --> ambtenaar verwerkt wel of niet het advies in het beleidsplan --> beleidsplan
gaat naar het College --> College legt het beleidsplan ter advisering voor aan de SR --> SR
geeft formeel advies aan het College.
Frequentie scholing/training
De Sociale Raad wil graag jaarlijks een scholing blijven volgen. Evt. moet de Sociale Raad
extra gelden vragen vanuit de gemeente. In het voorjaar (april/mei) een vervolg op de
scholing van juli 2019.
Thema’s 2020
De bijeenkomst in december 2019 overleggen de werkgroepen welke thema’s in 2020 gaan
oppakken.
6. Nieuwe wet inburgering en de ontmoeting met de cultuurverbinders
Deze was een door de fracties goed bezochte bijeenkomst.
Het voornemen is om de nieuwe wet inburgering per 2021 in te laten gaan. De
verantwoordelijkheid komt bij de gemeente te liggen. Taken in de uitvoering komen voor een
groot deel bij Figulus te liggen.
Daarnaast zijn de cultuurverbinders geïntroduceerd. Figulus heeft 2 cultuurverbinders in
dienst. Dit zijn mensen die langer in Nederland wonen en die nieuwkomers begeleiden bij het
wonen en leven in Nederland. Zij kunnen hen begeleiden bij de vraag wat gebruiken en
gewoontes zijn en waarvoor je waar en voor wat terecht kunt.
7. Toekomstbestendig wonen lening
Een aantal mensen hebben gesproken met mevrouw Baur en de heer Eskes over de
toekomstbestendig wonen lening. Er is geen leeftijd aan deze lening verbonden. Er wordt
ook niet gekeken naar voorliggende voorzieningen. Iedereen komt hiervoor in aanmerking.
De regeling zit goed in elkaar. Je vraagt dit aan bij de gemeente. Een bureau adviseert of je
voor de regeling in aanmerking komt.
Inwoners hebben de neiging om de maatregelen over duurzaamheid en toekomstig
bestendig wonen uit te stellen. De regeling wordt de komende periode verder bekend
gemaakt bij inwoners om hen te stimuleren hier wel over te gaan nadenken.
Als huurder kun je de verhuurder vragen om maatregelen over te nemen in het kader van
duurzaamheid en toekomst bestendig wonen.
8. Inclusie wonen
Mevrouw Hieltjes en de heer Huntink zijn teleurgesteld over de inhoud van deze
bijeenkomst. Ze hebben geen nieuwe dingen gehoord.
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9. Presentiegelden per 1 januari 2020
De leden kunnen zich vinden in het voorstel. Er dient een goede onderbouwing te komen. Dit
kan als voorstel naar het college.
10. Memo voorstel tarieven ZOOV Op Maat 2020
De tarieven voor ZOOV zijn verhoogd. De werkgroep Wmo gaat dit bespreken met de heer
Letteboer en komt met een advies.
11. Vergaderschema 2020
Zie het voorstel dat is meegestuurd met de agenda. De bijeenkomsten worden vastgesteld.
12. Nieuws uit de werkgroepen
Wmo
De werkgroep gaat een gesprek plannen met de betrokken ambtenaren.
Participatie
Maandag aanstaande gesprek met de gezamenlijke diaconieën.
Jeugd
De werkgroep heeft overleg gehad met praktijkondersteuners jeugd. Deze functionarissen
zitten ook in het ondersteuningsteam. Dit loopt goed. Ook weet men dan de gemeente goed
te vinden. De praktijken die deze functionaris niet hebben, weten de gemeente niet goed te
vinden. Hierin is nog werk te doen.
De Sociale Raad gaat zich hierin verder verdiepen hoe dit past in de preventieve activiteiten
en zo nodig een advies geven aan het college om dit te laten ook na de pilotfase blijvend als
functie te laten voortbestaan. Het advies zal in februari 2020 gereed zijn.
13. Rondvraag en sluiting
•
•
•

Mevrouw Hieltjes heeft in de krant gelezen dat 40% van jongeren uit de regio na het
VSO thuiszitten. De werkgroep participatie pakt dit signaal verder op.
Mevrouw Neerhof heeft in de krant gelezen dat er te weinig gebruik gemaakt wordt
van het Noaberfonds. Hierover heeft de Sociale Raad reeds eerder geadviseerd.
Goede ideeën kun je hier indienen.
Er komt een tweede talentverbinder per 1 december 2019. Deze richt zich vooral op
sport.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op maandag 2 december 2019 in het
gemeentehuis, Markt 7 in Aalten.
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