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Inleiding.
Het jaarverslag 2019 van de Sociale Raad (SR) van de gemeente Aalten geeft globaal de
belangrijkste activiteiten van de SR in het jaar 2019 weer. Uitgebreidere informatie is te
vinden op de website van de Sociale Raad Aalten (www.socialeraadaalten.nl).
De gemeente Aalten heeft in het verslagjaar over de SR het volgende vastgelegd in de
‘Verordening sociaal domein gemeente Aalten’.
Het beleid dat de gemeente maakt en uitvoert, is bedoeld voor de inwoners. Met de
ervaringen van de inwoners kan de gemeente haar beleid als het nodig is aanpassen
en verbeteren. Ook is geregeld dat er een Sociale Raad is en is de taak van deze raad
beschreven. Ten slotte is hier ook geregeld op welke manier inwoners met aanbieders
kunnen overleggen over diensten en producten die bedoeld zijn voor de inwoners die
hulp nodig hebben.
Het doel van de Sociale Raad is om inwoners te betrekken bij de ontwikkeling van
gemeentelijk beleid en gemeentelijke regels en bij de uitvoering van de wetten waarop
dat beleid en die regels zijn gebaseerd. De Sociale Raad adviseert de gemeente over
plannen om beleid of regels daarvan bij te stellen en over de kwaliteit van de uitvoering
en de dienstverlening.
Zoals hiervoor aangegeven is de belangrijkste taak van de SR het gevraagd en
ongevraagd adviseren van de gemeente over het voorgenomen beleid Sociaal Domein. In
2019 is geadviseerd over de volgende thema’s.

Adviezen gevraagd en ongevraagd
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Gevraagd advies op het thema Beleidsregels Beschermd Wonen 2019 gemeente
Aalten d.d. 3 januari 2019.
Vervolgadvies aanpak personen met verward gedrag in de Achterhoek, d.d.17
januari 2019
Gevraagd advies op de concept Verordening Leerlingenvervoer d.d. 10 april 2019
Gevraagd advies op het thema Inkoop, onderhoud en beheer WMO-hulpmiddelen,
d.d. 10 april 2019
Advies over de folder financiële regelingen en voorzieningen 2019, d.d. 10 april
2019
Advies aanpassing tarief ZOOV Op Maat in het kader van de WMO per 1 januari
2019, d.d. 10 april 2019
Gevraagd advies Talent 2019 – 2022, d.d. 29 april 2019
Antwoord op de reactie folder financiële regelingen en voorzieningen 2019, d.d. 3
juni 2019
Reactie op beantwoording vragen uitgebracht advies SR over hulpmiddelen, d.d. 6
juni 2019
Reactie op ‘Omgekeerde verordening’ d.d. 3 september 2019
Gevraagd advies collectieve aanvullende zorgverzekering voor minima in de
gemeente Aalten, d.d. 7 oktober 2019
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Samenstelling Sociale Raad
De SR bestond in 2019 uit 14 leden. Vier leden waren aftredend waarvan drie
herbenoembaar. Twee leden zijn herbenoemd en twee leden zijn afgetreden. In 2019 zijn
twee nieuwe leden benoemd.
Nico Huntink
: voorzitter
Koos Leber
: vicevoorzitter
Anne-Marie Bröker : secretaris, aftredend en herbenoemd per september 2019
Bertus te Grotenhuis : penningmeester
Esther Feenstra
: aftredend en herbenoemd per september 2019
Rosita Hieltjes
Anja van Maren
Anneke Mennink-van Poelwijk
Janny Neerhof
Henk Nijkamp
:afgetreden per september 2019
Hanny Prinzen
:afgetreden per augustus 2019
Jetty Schaap
Henriëtte van der Weijde-Diersen: benoemd per september 2019
Martien Wevers
Ellen te Winkel
Nicole Wubbels-Derksen: benoemd per februari 2019

Werkwijze van de SR
De SR kent een werkwijze van maandelijkse vergaderingen met een werkgroepen
structuur. De werkgroepen deden veelal voorbereidend werk, overleg met ambtenaren
en organisaties en het voorbereiden van adviezen.
Tijdens de vergaderingen zijn verschillende inleiders en bezoekers ontvangen;
• Bezoek voltallig college van B&W op 9 januari
• Wethouder T. Kok, thema wonen gemeente Aalten op 7 februari
• Beleidsambtenaar D. Wensink, toelichting aanbesteding hulpmiddelen op 7
februari
• De heer Eric Wichgers en 2 medewerkers van Figulus Welzijn over Figulus op 11
maart
• Dhr. Ter Beest, gemeente Aalten over de Kwartaalcijfers Laborijn 4de kwartaal op
2 april
• H. ter Beest, D. Wensink en A. Tiemessen, gemeente Aalten over de Omgekeerde
verordening Sociaal Domein gemeente Aalten op 4 juli.
• Wethouder J. Wikkerink over Laborijn, stand van zaken op 2 september
• Wethouder H. te Lindert en mevr. A. Tiemessen over het Jeugdbeleid, toelichting
op 2 oktober.
In april en september heeft een afstemmingoverleg tussen de agendacommissie van de
SR en wethouders H. te Lindert en J. Wikkerink en programmamanager Sociaal Domein
H. ter Beest plaatsgevonden.
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In 2019 waren de volgende werkgroepen actief:
Participatie
Koos Leber
Bertus te
Grotenhuis
Janny Neerhof
Ellen te Winkel

Jeugd
Nico
Huntink a.i.
Anja van
Maren

WMO
Hanny
Prinzen
Henk
Nijkamp

Armoede
Koos Leber

Jetty
Schaap
Rosita
Hieltjes

Esther
Feenstra
Martien
Wevers

Rosita Hieltjes

Nicole
Wubbels

Anneke
Mennink

Bertus te
Grotenhuis
Janny Neerhof

Ellen te Winkel

Agendacommissie
Nico Huntink
voorzitter
Anne-Marie Bröker
Secretaris
1ste aanpreekpunten
werkgroepen

Martien Wevers

Scholing
Op 8 juli heeft de SR een scholing gevolgd. De scholing werd begeleid door een trainer
van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.
In de training stond de rol van de SR in het sociale domein centraal en specifiek de rol
van de SR in Aalten.
• Het sociaal domein
• De participatiesamenleving
• Thema’s die leven bij (afhankelijke) inwoners
• Rol, positie en taak (bedoeling) adviesraad.
• De adviesraad binnen de gemeentelijk gelederen
• Vindplaatsen
• Werkgroepen
• Focus adviesraad
Uitgangspunt bij de scholing was de zogenaamde ‘Omgekeerde Verordening’, een nieuwe
werkwijze die de gemeente ingevoerd heeft en o.a. vorm kreeg in de Verordening Sociaal
Domein Aalten.
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De omgekeerde verordening in het kort.
De SR heeft positief geadviseerd over deze nieuwe werkwijze van de gemeente. Ook
heeft de SR de eigen werkwijze geëvalueerd en de werkwijze aangepast aan de
omgekeerde verordening. Dit resulteerde in aanpassing van de werkgroepen. Eind 2019
zijn de volgende werkgroepen ingevoerd:

Opgroeien en
opvoeden

Participatie en
werken

Opvangen
(sociaal
vangnet)
1 Martien
Wevers

Wonen en
vervoer,
mobiliteit
1 Esther
Feenstra

1 Rosita
Hieltjes

1 Koos Leber

1 Anja van
Maren

1 Bertus te
Grotenhuis

2 Ellen te
Winkel

1 Anneke
Mennink res,

1 Jetty Schaap

1 Janny
Neerhof

1 Nicole
Wubbels

1 Ellen te
Winkel
2 Anneke
Mennink
2 Nicole
Wubbels

2 Henriette van
der WeijdeDierssen
2 Koos Leber
2 Bertus te
Grotenhuis
2 Janny
Neerhof

Agendacommissie

Nico Huntink
voorzitter

Anne-Marie
Bröker
secretaris
1 Henriette van 1ste
der Weijdeaanpreekpunten
Dierssen
werkgroepen
2 Martien
Wevers
2 Rosita
Hieltjes
2 Anja van
Maren
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Vergaderingen
De SR kende maandelijkse vergaderingen die openbaar waren. Ook in 2019 waren
verschillende keren toehoorders bij de vergadering aanwezig. In de vergaderingen stond
naast de reguliere agendapunten de volgende onderwerpen op de agenda;
Woensdag 09 januari 2019
• Jaarplan
• Conceptadvies stand van zaken aanpak verward gedrag
Donderdag 07 februari 2019
• Kwartaalcijfers Laborijn
• Financiële jaarverslag 2018
Maandag 11 maart 2019
• Verslag bijeenkomst Commissie Sociaal Domein 11 februari,
• Verslag bezoek werkacademie Laborijn 27 februari
• Verslag Scholing de Koepel op 9 maart
• Laborijn
Dinsdag 2 april 2019
• Laborijn
• Talent vervolgplan 2019-2022
• Hulpmiddelen in eigen beheer gemeente Aalten
• Concept verordening leerlingenvervoer
• Scholingsvoorstel
• Folder Financiële regelingen en toeslagen 2019
Dinsdag 07 mei 2019
• Jaarverslag in plaats van jaarplan
• Laborijn, vertrouwelijk
• Scholing, maandag 08 juli van 17.00-21.00 uur
• Talentverbinder, advies
• Wethoudersoverleg
o Verwachte bezuinigingen binnen het Sociaal Domein
• Vacature kledingbank Winterswijk
• Vervoer
• Antwoord folder Financiële regelingen en toeslagen 2019
• Antwoord inkoop, onderhoud en beheer WMO-hulpmiddelen
Woensdag 05 juni 2019
• Hulpmiddelen
• Laborijn
• Scholingsvoorstel
• Armoede
o Verslag van de bijeenkomst 9 mei
o Bezoek werkgroep armoede aan Humanitas
• Beschermd wonen, verslag bijeenkomst 4 juni
• Verwachte bezuinigingen binnen het sociale domein
• Muziekonderwijs Boogie Woogie
Donderdag 04 juli 2019
• Laborijn Kwartaalcijfers, toelichting H. ter Beest
• Scholing d.d. maandag 08 juli 2019
• Evaluatie armoedebeleid 2018
Maandag 02 september 2019
• Omgekeerde verordening
• Evaluatie scholing d.d. maandag 08 juli 2019
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Woensdag 02 oktober 2019
• Collectieve zorgverzekering
• Meedoen pact armoede
• Omgekeerde verordening
• Afstemmingsoverleg wethouders, verslag en verspreiding notulen
• Laborijn, cijfers 2de kwartaal
• Toekomstig bestendig wonen lening
Donderdag 07 november 2019
• Omgekeerde verordening en de scholing juli jl.
o Werkwijze SR
o Werkgroepenstructuur
o Wijze van advisering
o Frequentie scholing/training
o Thema’s 2020
• Nieuwe wet inburgering en de ontmoeting met de cultuurverbinders
• Toekomstbestendig wonen lening
• Inclusie wonen
• Memo voorstel tarieven ZOOV Op Maat 2020
Maandag 02 december 2019
• Nieuwe samenstelling werkgroepen
• 1ste en 2de Voorkeur
• Aanspreekpunt werkgroepen
• Thema’s 2020

Tot slot
De SR kijkt terug op een jaar waarbij op een constructieve en open manier
samengewerkt is met de wethouders en de ambtenaren van de gemeente. Tot besluit
een speciaal woord van dank aan de dames van Amerongen en Wensink voor de
verslaglegging van de vergaderingen.
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