Notulen bijeenkomst sociale raad
Datum:

Maandag 05 oktober 2020

Tijdstip:

19.00-21.00 uur

Plaats:

Via Microsoft Teams

Aanwezig:

A. Bröker, B. te Grotenhuis, R. Hieltjes, N. Huntink, K. Leber, A. Mennink, J. Neerhof,
J.Schaap, M. Wevers, E. te Winkel, N. Wubbels, Monique Schaeffer (verslag)

Afwezig:

A. van Maren, H. van der Weijde.

Agenda:
1. Opening en vaststellen agenda
De vergadering wordt gestart via Teams en de agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag en actiepunten vergadering 09 september 2020
Verslag: Iedereen heeft het vorige verslag via de mail ontvangen. Het verslag wordt
ongewijzigd vastgesteld.
Actiepuntenlijst: De actiepuntenlijst wordt kort doorgenomen.
- De werkgroep Wmo heeft een rondleiding gehad op de gemeentewerf, bezoek wmo
hulpmiddelen. Belangrijk: kijken naar toekomstbestendigheid van besluiten.
- Procedure dagbesteding 15 september. De werkgroep Wmo is hier geweest. Anneke
Mennink heeft een verslag gemaakt. Deze wordt naar Anne-Marie Bröker gestuurd.
3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Deze hebben we per post ontvangen. Nico Huntink vraagt of er nog opmerkingen over zijn.
Die zijn er niet.
Bijeenkomsten: De verwachting is dat er de komende tijd geen fysieke bijeenkomsten zullen
zijn, alleen digitaal.
4. Ombuigingen in het Sociaal Domein; jeugd en Wmo
Dit punt is op de agenda gezet, maar hoeft niet nader besproken te worden. Er is een brief
naar college van B&W gestuurd. We wachten de reactie af.
5. Vastgesteld normenkader huishoudelijke ondersteuning
De werkgroep Wmo bestudeert dit en geeft advies aan de sociale raad. Anne-Marie Bröker
zet dit punt voor de bijeenkomst van december op de agenda.
6. Inclusie, Aalten inclusief
Koos Leber doet verslag over de bijeenkomst van september. Er waren vertegenwoordigers
en ervaringsdeskundigen aanwezig. Het was een soort kennismakingsbijeenkomst en er zijn
allerlei zaken benoemd. Er is een traject uitgezet, met een drietal bijeenkomsten tot en met
januari. Hier komt een agenda uit voortvloeien. Aanstaande donderdag stond er een nieuwe
bijeenkomst gepland om tips en tops te benoemen, deze is gecanceld wegens de corona
maatregelen. In november staat er weer een bijeenkomst gepland. Wordt vervolgd. In januari

willen we een agenda plus plan van aanpak aan het college aanbieden. We moeten niet alleen
aangeven wat niet goed loopt, maar ook zeker de zaken benoemen die er toe doen en die
goed lopen. Beleidsmedewerker Daniëlle Wensink begeleid dit proces. Daniëlle heeft ons
verzocht om per mail voorbeelden aan te leveren.
7. Inkoopproces jeugdzorg
Iemand van de werkgroep Jeugd neemt het woord. Nicole Wubbels: De eerste bijeenkomst is
geweest en er zijn lijntjes uitgezet. Het begint te lopen dat mensen elkaar opzoeken. De kleine
bedrijven lijken vaak flexibeler dan grotere spelers.
Financiën: Er wordt geroepen dat er veel tekorten zijn bij jeugd. Is daar nog iets over gezegd?
Wat gebeurd er als er daadwerkelijk tekorten ontstaan bij jeugd. Hoe gaat de gemeente daar
mee om? De gemeente wil meer inzetten op preventief veld, dit om hopelijk een
kostenbesparing te kunnen realiseren op de langere termijn. Jetty Schaap haakt in: We
hebben een gesprek gehad met Julia ten Dolle en Annemieke Tiemessen. Zij gaven aan dat de
gemeente aanbieders kan adviseren over hoe ze mogelijk een coöperatie op kunnen zetten.
8. Laborijn; klankbordgroep, kwartaalrapportage en kennismaking directie
- Rapport klankbordgroep / bestuursopdracht: De resultaten zijn helder. Komende
donderdag vervolgbijeenkomst waarbij we aan de hand van de opgestuurde informatie
vragen kunnen stellen of aanvullende opmerkingen kunnen maken. Eventuele vragen of
opmerkingen kunnen naar Jannie of Rosita worden gestuurd. Er is een goede
verbeteringsslag ingezet. Er is extra ondersteuning aangetrokken, wat gebeurd er als deze
ondersteuning vertrekt? We blijven dit volgen. Koos Leber: Een grote cultuurslag kost
altijd tijd. Mooi om te zien dat er progressie is. Wat interessant is dat er een aanzienlijk
verschil is tussen de 3 gemeenten. In Aalten is men het meest positief. We kunnen en
moeten van elkaar leren.
- Bestuursopdracht: De gemeente Aalten heeft een miljoen euro aan Laborijn beschikbaar
gesteld voor uitvoeringskosten en ondersteuning. Dit is geen geoormerkt geld. We willen
duidelijkheid hebben over de besteding van het geld. Hoeveel zijn er naast die
bestuursopdracht nog meer uitgestroomd? Nico Huntink vraagt beleidsmedewerker Henk
ter Beest om dit helder te krijgen.
- Kennismaking nieuwe directeur Laborijn: Het was een goed en helder gesprek en we
hebben een positief beeld van de nieuwe directeur. De directeur van Laborijn wil bij de
volgende fysieke vergadering van de sociale raad aanwezig zijn zodat wij als sociale raad
vragen kunnen stellen.
9. Wonen op vakantieparken
Er wordt gediscussieerd over de vraag of de sociale raad hier iets van kan en mag vinden. De
uitkomst is dat de sociale raad vind dat we ermee te maken kunnen krijgen als er
onderliggende redenen zijn. Men maakt zich zorgen om de bewoners die er al langere tijd
wonen, hier moeten aandacht voor zijn. Open vraag stellen aan het college: Wat gebeurd er
met de mensen die problemen hebben met het vinden van een sociale huurwoning,
onvoldoende inkomen hebben etc. Is daar een vangnet voor? Hoe staat de gemeente hierin?
Nico stelt voor om een werkgroepje te formuleren, maar er wordt besloten om dit in de
agendacommissie mee te nemen en vervolgens onze vragen aan de gemeente te stellen.
10. Bestandanalyse bewindvoering gemeente Aalten
De gemeente Aalten trekt zich terug uit de Stadsbank. In de werkgroep is gesproken over de
analyse en we hebben onze eigen analyse gemaakt. We hebben een afspraak gemaakt met
beleidsmedewerker Felix Siemes om extra toelichting te krijgen. Wat zijn verdere stappen
naar de toekomst toe. De afspraak staat gepland voor maandag 19 oktober. Als aanvulling
hebben we een nota gekregen van Felix Siemes. Deze leest de werkgroep van tevoren goed

door. Mensen kunnen meedoen aan energiebesparende maatregelen. Hier moet de
werkgroep zich nog over buigen.
11. OZO verbindzorg, toelichting
Nicole Wubbels: In de huisartsenpraktijk werken wij al een tijd met OZO verbindzorg. OZO
verbindzorg is een systeem waarin gegevens en mutaties van een cliënt/inwoner vrij snel
kunnen worden doorgestuurd naar betrokken hulpverleners. Dit kan gaan over bijv.
bloedsuiker of zorg die niet lekker loopt. De ervaringen zijn tot nu toe goed. De cliënt moet
natuurlijk wel voorafgaand toestemming geven voor het gebruik van dit systeem en voor het
uitwisselen van gegevens.
12. Nieuws uit de werkgroepen
In de werkgroep participatie hebben we met de projectleider van de HAN gesproken over het
zakgeldproject. Dit was een goed gesprek en willen we delen met de sociale raad. Dit voor
volgende keer op de agenda zetten. Eerder was een dergelijk project te kostbaar, nu met een
andere insteek houden we het klein en lokaal. Jetty heeft een half jaar geleden een gesprek
gehad met de Rabobank. Wellicht is de Rabobank geïnteresseerd om financieel te
ondersteunen hierin. Wat kunnen we als sociale raad zelf door ontwikkelen? Nico stelt voor
om dit plan nog eens te bespreken in de raad als het klaar is, vervolgens verder uitwerken.
Van de andere werkgroepen geen nieuws.
13. Rondvraag en sluiting
Mededelingen;
- Er zijn 4 sollicitanten, na volgende week uitnodigen voor een gesprek.
Deze keer houden Nico Huntink en Anne-Marie Bröker deze gesprekken nog samen. Tijdens
de volgende bijeenkomst van de sociale raad besluiten of we dit zou willen houden of willen
aanvullen.
- Anne-Marie Bröker: Graag stukken aanleveren bij het secretariaat. Zij zorgt voor verdere
verspreiding. Zo houdt zij zicht op wat er speelt en rondgaat.
Agendacommissie: Monique Schaeffer maakt een Teams-linkje voor de agendacommissie van
komende vrijdag en stuurt deze naar Anne-Marie Bröker.
De volgende bijeenkomst van de sociale raad is op donderdag 5 november. Deze wordt ook
gehouden via Teams, we kunnen dezelfde Teams-link gebruiken als die nu gebruikt is.

