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Aanwezig:
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De dames Bröker, van der Weijden, Schaap en de heer te Grotenhuis.
wethouders Wikkerink en te Lindert, heer ter Beest en mevrouw van der Wall

1. Opening en vaststellen agenda
Welkom speciaal aan de wethouders Wikkerink en te Lindert, de heer ter Beest en mevrouw
v/d Wall
De agenda wordt vastgesteld.
Mevrouw van der Wall stelt zichzelf voor.
2. Ombuigingen in het sociaal domein. Stand van zaken Laborijn.
Ombuigingen, er wordt een presentatie getoond betreffende de ombuigingen in sociaal
domein en de transformatie opgave waar Aalten voor staat.
Verlenen van de goede en juiste zorg aan cliënten is de insteek. Zo persoonlijk mogelijk,
zonder dat het aan kwaliteit inboet. Uitgangspunten: gebruik maken van de talenten van een
ieder, preventie, positieve gezondheid, slim werken voorliggende voorzieningen, omgekeerd
werken, samen met de omgeving.
De knoppen om anders te organiseren en aan te draaien:
- toegang
- inkoop regionaal. Grip op de aanbieders.
- samenwerking met het hele veld, lokaal, alle spelers rondom de cliënt.
- preventie om zaken te voorkomen.
Er komt een communicatie plan.
Vragen van de SR/suggestie:
De gedragsverandering, noaberschap, inwoners meenemen, dat wordt een beetje gemist.
Het is de toon die de muziek maakt.
Preventie is goed maar veel inwoners weten niet wat er is te vinden. Cliënten ondersteuning,
koploper project kan hier ook toe bijdragen.
Mooie plannen maar gaan we daar geld meeverdienen vraagt de SR zich wel af.
Hoe kan de SR ondersteunen om verder vorm geven?
De presentatie en dit overleg is vertrouwelijk.
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Laborijn
Toelichting van de wethouder, OIJ treedt uit in de
gezamenlijke regeling. Wat betekent dit voor de kwetsbare
werknemers, daar is veel zorg over bij Aalten en Doetinchem. Uittreding gaat een feit
worden, er komt een schadevergoeding van de OIJ voor het uittreden. Er komt een
dienstverleningsovereenkomst met OIJ zodat de kwetsbare werknemers beschermd kunnen
blijven werken onder bij Laborijn, te veel wijzigingen is te stressvol voor deze kwetsbare
groep mensen.

3. Ruimte voor andere vragen van de leden van de sociale raad
Ziekenhuizen perikelen is niet goed voor de achterhoek, we moeten als achterhoek tot een
gezamenlijke visie komen. in naam werken we samen, maar dat is feitelijk niet altijd zo. Kan
de gemeente de visie van Doetinchem overnemen? Aalten bewandeld de inhoudelijke lijn,
via thema tafel de gezondste regio en het zorglandschap in de achterhoek. Het procesmatige
spoor is alle burgemeesters hebben een coördinator hebben aangesteld, om het proces
weer vlot te trekken.
Aalten in coronatijd, werkeloosheid zal stijgen, 324 aanvragen bij Laborijn. Na september
wie komt er in de bijstand. Aalten heeft de namen gevraagd om op voorhand al zaken
kunnen oppakken samen met de inwoners. We verwachten wel meer uitgaven te hebben ivm
met de nieuwe aanspraken aan het eind van het jaar.
Laborijn heeft een klankbord werkgroep, zitten er ook cliënten in? Nee omdat er een apart
cliënt tevredenheidsonderzoek komt, dat is voor de cliënten.

4. Verslag en actiepunten, vergadering 3 maart 2020
Verslag
Het verslag van 3 maart 2020 is vastgesteld.
Actielijst
Punten bijgewerkt. Niets kan eraf.
5. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgegane stukken
Door genomen.
Mededelingen
Niet van toepassing

Bijeenkomsten
Aanmelden voor bijeenkomst 17 juni koplopers gaan Nico en Nicole heen.
Opvang en bescherming 7 juli gaan Martin en Anneke heen
15 juni GGZ vriendelijke gemeente online bijeenkomst Martin gaat daar heen.

6. Beschermd wonen
Het stuk is gemaakt door Martien. Het verhaal is voor een iedereen duidelijk, de ambtenaar
wil graag dat de SR actiever wordt om cliënten vertegenwoordigers te zoeken, de SR is voor
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alle inwoners, niet voor een speciale doelgroep In 2022
komt beschermd wonen ambulant naar de gemeenten.
Anne-Marie zal het stuk naar betrokken ambtenaar sturen.
Goed stuk complimenten.

7. Notitie bestandsanalyse bewind voering gemeente Aalten
Is ter kennisgeving, de SR wil in een klein comité (werkgroep armoede) kijken naar de
aandachtspunten die er inzitten. Komt op de actielijst.
8. Scholing
Door corona even pas op de plaats maken, in oktober kijken hoe de stand van zaken is.
9. Jaarrekening
Wordt doorgeschoven volgende vergadering.
10. Nieuws uit de werkgroepen
Opgroeien en opvoeden, afspraken zijn verschoven
Participatie en werken klankbord groep Laborijn over cliënt tevredenheid onderzoek. Is een
beetje rommelig gegaan, de communicatie is niet geweldig en het is niet handig gegaan.
Opvang, wonen vervoer mobiliteit maken afspraak met ambtenaar om het een en ander na
te vragen.

11. Rondvraag en sluiting
-

volgende vergadering de ombuigingen op de agenda.
Anja stuurt een link over transformatie in sociaal domein.
kijk eens naar de raadsmededelingen op de website van de gemeente.
de vacature is nog niet gesteld, wordt even uitgesteld.
volgende vergadering weer in de raadzaal.

De voorzitter bedankt iedereen voor de inzet en sluit de vergadering.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 1 juli 2020 in het gemeentehuis,
Markt 7 in Aalten.
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