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Verslag vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
donderdag 7 februari 2019
19.00 uur
gemeentehuis te Aalten, zaal Lintelo

Aanwezig:

de heren Huntink (voorzitter), Leber, Nijkamp, te Grotenhuis en Wevers en de
dames Bröker, Hieltjes, van Maren, Mennink, Neerhof, Prinzen, te Winkel,
Feenstra en van Amerongen (verslaglegging).
mevrouw Schaap.
heer Kok (wethouder) en mevrouw Snels (beleidsmedewerker wonen)

Afwezig:
Gasten:

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.
De agenda wordt vastgesteld punt 3 vervalt, komt terug op de volgende vergadering.
2. Wethouder T. Kok is aanwezig thema Wonen in de gemeente Aalten.
Er wordt een presentatie over thema wonen vertoont, deze wordt meegestuurd met de
notulen. Op de website www.AWLO.nl. kunt u alle gegevens van Aalten nog eens nalezen.
Vragen n.a.v. de presentatie. Beschermd wonen hoe is gaat dat verlopen, en is een verschil
tussen 24 uurs toezicht en nabijheid. 24-uurs toezicht dan is er altijd iemand aanwezig,
veelal is dat in een intramurale beschermde setting. Beschut wonen betekenend dat er
toezicht in de nabijheid is, dat wordt vooral geclusterd aangeboden. Voor Aalten ligt er een
opgave om hierin te gaan participeren, als beschermd wonen lokaal aangeboden gaat
worden, dit zal in samenspraak moeten gaan met aanbieders en de Woonplaats. Rond de
zomer zal duidelijk worden hoe het een en ander lokaal vervolg gaat krijgen.
Jongeren moeten thuis langer blijven wonen, woningen zijn te duur om mee te starten. Kun
je niet een tussenstap creëren, zoals duplexwoningen, zodat de jongeren niet weg trekken.
Welke gedachten zijn daar over. Duplex woningen willen jongeren niet. Tijdelijke woningen
zijn dat opties? De jeugd lijkt kwaliteitseisen te hebben die onmogelijk zijn. Hun wensen
passen niet bij de portemonnee. Daardoor is ook lastig om huizen beschikbaar te hebben.
Bedankt voor de duidelijke uiteenzetting.
3. Beleidsambtenaar D. Wensink betreffende toelichting aanbesteding
hulpmiddelen.
Mevrouw Wensink heeft afgezegd, omdat er niets te melden is dit moment, de aanbesteding
is nog volop in ontwikkeling.
4. Verslag en actiepunten vergadering 9 januari 2019
Het verslag wordt hierbij vastgesteld.
Actielijst



Punten 3 en 5 kunnen van de actielijst eraf.
Geen nieuwe actiepunten.
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5. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgegane stukken
Geen aanvullingen.
Bijeenkomsten
Commissie sociaal domein, is a.s. maandag, de heren Huntink en Nijkamp gaan daar naar
toe.
9 mei komt er een bijeenkomst over armoede en hulpverlening, dit is alvast een
vooraankondiging van heer ter Beest.
Mededelingen
Geen mededelingen
6. Jaarplan
De leesbaarheid is geprobeerd aangepast. Sommige adviezen zijn geen reacties op terug
gekomen van het college/ betreffende ambtenaar. De punten zijn nagelopen en worden
aangevuld.
7. Kwartaalcijfers Laborijn
Kan er uitleg komen over de cijfers? Dat is altijd mogelijk. Er wordt contact opgenomen met
de beleidsmedewerker over de volgende cijfers dat zijn ook de jaarcijfers.
8. Financiële jaarverslag 2018
Hr. te Grotenhuis doet verslag van financieel jaar. Saldo is positief. Veel geld is uitgegeven
aan de bijscholing van de SR. Verslag is vastgesteld.
9. Kandidaat-lid voor de sociale raad
Er is een sollicitatie gesprek gevoerd met een kandidaat-lid. Mevrouw Wubbels. Voorstel is
om mw. voor te dragen en te benoemen per maart. Mw. Prinzen treedt in augustus af. Hr.
Nijkamp, maakt de termijn af (september) daarna niet meer beschikbaar.
10. Nieuws uit de werkgroepen
Werkgroep armoede/participatie
Zakgeld project is voor individuele gemeente is niet haalbaar, het heeft volume nodig, is nog
wel onder de aandacht.
Werkgroepen Wmo
Druk met respijtzorg (logeren, kortdurende zorg) daar is veel in beweging in, ook landelijk.
Komt volgende keer terug.
Werkgroep Jeugd
Gesproken met beleidsmedewerker jeugd, er is geen wachtlijst problematiek, gemeente blijft
binnen de norm van 8 weken.
Nieuwe kascommissie is benoemd, mevrouw Hieltjes en te Winkel.
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11. Rondvraag en sluiting
Kan mevrouw te Winkel ook mee naar de scholing van 9 maart dit wordt uitgezocht, wellicht
dat het nieuwe lid ook mee kan.
De voorzitter bedankt alle deelnemers.
De volgende bijeenkomst van de Sociale Raad vindt plaats op maandag 11 maart 2019
om 19.00 uur in het gemeentehuis vergaderruimte Lintelo.
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