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Aanwezig:

de heren Huntink (voorzitter) en Wevers, de dames
Hieltjes, Neerhof, Schaap, van der Weijden, Wubbels , van Manen van
Amerongen (verslaglegging) en Mennink.

Afwezig:
Gasten:

De dames Bröker, te Winkel en van Maren, de heren te Grotenhuis en Leber.
n.v.t.

1. Opening en vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag en actiepunten, vergadering 3 maart 2020
Verslag
Het verslag van 9 juni 2020 is vastgesteld.
Actielijst
Punt 2 kan eraf.
3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen post door genomen.
Drie brieven zijn uitgegaan.
Mededelingen
-Bijeenkomsten
8 juli online sessie betreffende armoede.

4. Ombuigingen in het sociaal domein.
Hr Huntink geeft aan dat gisteren is een besloten bijenkomst geweest van de gemeenteraad.
Er gaat bezuinigd worden op de huishoudelijke ondersteuning van 25%, betekend minimaal
1 uur per cliënt, dit is aangegeven door een aantal fractieleden van enkele politieke partijen.
Dit kan ontslag betekenen voor de hulpen, daar moet de SR wel alert op zijn.
1

Het abonnementstarief kan de gemeente daar iets mee
doen? Voelt als niet rechtvaardig. Wethouders en
gemeenten geven signalen af naar den Haag.
Moet Aalten de goedkoopste gemeente zijn, kan de OZB niet omhoog?
Transformatieplan is besproken in de gemeenteraad wordt als goed is volgende week
vastgesteld. Is deze openbaar dan wordt deze toegestuurd aan de SR. Er komt een
communicatie plan voor de inwoners.
Zodra het transformatieplan toegestuurd is, komt er een werkgroep vanuit elke discipline en
gaat de SR bespreken welke acties ze gaan ondernemen. Als blijkt nodig te zijn wordt de SR
bij elkaar geroepen. En worden de wethouders uitgenodigd om uit te leggen wat er zoal
gaande is in het sociaaldomein.
5. Koplopers
Digitale bijenkomst van ongeveer 60 mensen vooral van koplopers die al bezig zijn. Vooral
voorbeelden wat er zoal is. Vooral informatief. Stand van zaken is dat de aanvraag is weg is
in juli horen we of we koploper kunnen worden. Daarna kunnen we de plannen gaan
uitvoeren.
6. Laborijn klankbordgroep
Kunnen we de achterban opporren om formulieren in te vullen als klankbordgroep was de
vraag vanuit Laborijn. Veel cliënten van Laborijn durfde niet te reageren, zijn huiverig vragen
zich af of is het echt anoniem is. Men wil niet dat het te herleiden is. Zeker gezien wat er
allemaal gebeurd is in het verleden. Daarna is het weer stil vanuit Laborijn. Mw. Hieltjes gaat
een mail sturen over de stand van zaken, wat het vervolg is.
Er is een akkoord tussen de gemeenten, Wsw cliënten van Oude IJsselstreek blijven bij
Laborijn.
7. Scholing streefdatum
Streefdatum zal in oktober zijn. Het transformatie plan zal onderdeel zijn van de scholing.

8. Aftreden en herbenoembaar
mw. A. van Maren en de hr. M. Wevers beide zijn aftredend en herbenoembaar. Komt
formeel nog een brief van de SR , als het een en ander duidelijk is.

9. Jaarrekening
Wordt vervolgt.
10. Jaarverslag
Compliment voor de lay-out. Het geeft een duidelijke weer wat de SR heeft gedaan.
Verslag is doorgenomen. Is een mooi naslagwerk. We sturen het verslag aan B&W en aan
de voorzitters van de fracties.
11. Nieuws uit de werkgroepen
Opgroeien en opvoeden, intern overleg gehad met elkaar. Willen met participatie
samenwerken op dossier leren werkt.
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Hoenderloogroep, welke invloed heeft de gemeente op het
herplaatsen van de jongeren gehad? Had de SR hier actie
in moeten nemen? Op volgend overleg met de ambtenaar
navraag doen.
Participatie en werken, geen informatie.
Opvang, wonen vervoer mobiliteit gaan weer activiteiten oppakken, allereerst gaan we
met de VIT praten over de respijtzorg.
Afspraak met ambtenaren wordt na 7 juli wordt ingepland ivm vakantie en de uitleg
betreffende beschermd wonen begin juli, agenda punten zijn hulpmiddelen, beschermd
wonen, dagbesteding en aanmelding voor de Wlz, aan te stellen coördinator die overall
bewaakt hoe de stand van zaken is betreffende aanvraag Wlz. Op de website van de
gemeente staat heel duidelijk hoe je aanvraag moet indienen en wat de vervolg stappen zijn.
Armoede niet bij elkaar geweest.
12. Rondvraag en sluiting
Vergelijken van cijfers is “waarstaatjegemeente”. Is een mooie site waar je allerlei cijfers van
de gemeente kunt vinden en ook van andere gemeenten.

De voorzitter bedankt iedereen voor de inzet en sluit de vergadering. Wellicht wordt de SR in
juli bij elkaar geroepen als het transformatieplan daar aanleiding toe geeft.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 3 sept 2020 in het gemeentehuis,
Markt 7 in Aalten.
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