Besprekingsverslag
Betreft:
Datum:
Tijdstip:
Plaats:

Verslag vergadering Sociale Raad gemeente Aalten
dinsdag 3 maart 2020
19:00 uur
Gemeentehuis, Markt 7 te Aalten

Aanwezig:

de heren Huntink (voorzitter), te Grotenhuis, Leber, Wevers en de dames
Bröker, Hieltjes, Van Maren, Neerhof, van der Weijde, Wubbels , van Manen
en van Amerongen (verslaglegging).

Afwezig:
Gasten:

De dames Feenstra, Mennink, Schaap, van Manen en te Winkel.
Hr. F. Siemes

1. Foto voor de plaatselijke kranten
De foto is gemaakt, interview ook afgenomen.
2. Opening en vaststellen agenda
Welkom speciaal aan de heer Siemes.
De agenda wordt vastgesteld. Punt 5 wordt als eerste behandeld.
3. Verslag en actiepunten, vergadering 3 februari 2020
Verslag
het verslag van 3 februari 2020 is vastgesteld.
Actielijst
Punt 1 kan van de actielijst af.
4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgegane stukken
Door genomen.
Mededelingen
Mw. Feenstra stopt met haar werkzaamheden, i.v.m. privéomstandigheden. Er wordt een
vacature gesteld.
In de vergadering van mei informeel samen bespreken, wat welke doelen we willen stellen bij
de scholing. Hr. Huntink zal een voorzet maken met vragen die we kunnen gebruiken De
scholing is in het Grachthuys.
Bijeenkomsten
Door genomen.
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5. Visie en positionering schuldhulpverlening
(vertrouwelijk)
Deze visie wordt vertrouwelijk besproken en behandeld.
De SR zal de stappen volgen.
Hr Siemes deelt 4 boeken uit ter inspiratie aan de werkgroep participatie.
6. Maak de burger meester over eigen leven en gezondheid
Onderwerp in de commissie sociaal domein besproken, PowerPoint is doorgestuurd aan de
SR. Kijk vooral welke initiatieven er al lopen en evalueer de initiatieven. Probleem is vaak
het vervoer, komt vaak neer op de mantelzorg.
7. Weten hoe de doelgroep werkt. Maak persona’s
Dit is een project, de link werkt niet. Aangegeven wordt hoe je de doelgroep bereiken, tips en
tricks. De persona’s zijn profielen van fictieve mensen van verschillende doelgroepen. Mw.
Wubbels zal de link nog een keer doorsturen.
8. Laborijn, kandidaat klankbordgroep klant tevredenheidsonderzoek
Verzoek binnen gekomen van Laborijn om een kandidaat te stellen voor een klankbordgroep,
Mw. Neerhof wil graag meer weten wat het inhoud is en wat de verwachtingen zijn. Mw.
Hieltjes wil 1e reserve zijn , hr. Leber is 2e achterwacht.
9. Procedure opvang dagbesteding
Uitzoeken hoe de procedure bij dagbesteding lopen. Dat gaat mw. van Manen doen.
10. Koploper cliënt ondersteuning sociale raad
Goede cliënten ondersteuning is een groot en belangrijk goed. Den Haag heeft dit tot
speerpunt gemaakt. Wij als Achterhoek kopen cliënten ondersteuning centraal in, en staan
aan de vooravond van nieuwe inkoop. Als regio willen we gaan aanmelden om koplopers
gemeenten (regio), we krijgen dan ondersteuning van VWS en Moviera. Om een aantal
vraagstukken te onderzoeken en een betere vorm van cliënten ondersteuning in te kunnen
kopen. Daar is de hulp van de SR nodig. E SR ondersteunt dit van harte en wil mee
participeren bij de aanvraag. We moeten voor 13 mrt ons aanmelden en hebben in eerste
instantie een naam nodig. De SR zal de informatie toegestuurd worden. Mw. Wubbels, en hr.
Huntink zijn de contact personen.
11. Jaarrekening
Jaarrekening is klaar. Wordt doorgenomen. De kascommissie moet de controle nog
uitvoeren, volgende vergadering komt dit terug en kan de jaarrekening opgemaakt worden.
12. Nieuws uit de werkgroepen
Participatie gaat 17 mrt naar Oldenzaal kader armoede bestrijding
Jeugd met de ambtenaar over de ombuigingen gesproken.
Jongeren die geen startkwalificaties hebben zijn in beeld. Van belang is actie te
ondernemen, om de jongeren te bewegen naar scholing, dagbesteding.
WMO geen verder nieuws.
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13. Rondvraag en sluiting
-

9 maart is de afspraak met de wethouders.
Wordt Dinxperlo wel voldoende betrokken /is in beeld bij de gemeente? Onderwerp
voor gesprek met de wethouders.
Heb je nog punten voor het college (volgende vergadering) geef dat door aan mw.
Bröker.

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

De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 2 april 2020 in het gemeentehuis,
Markt 7 in Aalten.
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