Verslag vergadering Sociale Raad Aalten
Datum:
Tijdstip:
Plaats:
Aanwezig:
Afwezig:
Gasten:

maandag 5 juli 2021
19.00-21.00 uur
Raadszaal gemeente Aalten
Dames ten Barge, Bröker (verslag), Hieltjes, Mennink, Neerhof, van der Weijde, van
Maren en Wubbels. De heren Grotenhuis, Huntink (voorzitter), Leber en Wevers
Mevr. Schreurs (mkg)
Dhr. E. Wichgers en dhr. W. Drenth

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt iedereen op de eerste fysieke vergadering
sinds tijden. De agenda wordt zonder wijzingen vastgesteld.
2. Presentatie dhr. E. Wichgers en dhr. W. Drenth.
Eric Wichgers heeft een presentatie voorbereid. Deze zal naar alle leden na afloop van de
vergadering worden gemaild. De heer Wichgers presenteert het deel Platform Aalten en
Figulus. De heer Drenth het deel Meedoen Pact.
Platform Aalten: gemeenschaps- en buurthuizen. Bestaat zo’n 3 jaar.
Meedoen Pact werkt ook samen met andere gemeenten. Aalten heeft 77 gezinnen die
bekend zijn. Er komen diverse voorbeelden van hulp voorbij.
Figulus, enkele ontwikkelingen op het gebied van het Sociaal Domein en de integrale
samenwerking
3. Verslag en actiepunten vergadering 01 juni 2021
Punt 6, Rosita zou een advies voorbereiden.
Aanvullend: concept nota Sociaal Domein wordt wegens ziekte uitgesteld. Dit is toch zorgelijk
i.v.m. de reactietermijnen. Helaas is dit niet de eerste nota waarmee dat gebeurd. In het
eerstvolgende wethoudersoverleg wordt dit meegenomen.
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen.
Actiepunt 5 uitgesteld wegens ziekte bij de gemeente.
Actiepunt 7 is schulddienstverlening en werkgroep jeugd.
Actiepunt 8 mag eraf.
Actiepunt 9 voor oktober
Actiepunt12 werkgroep Wmo
Actiepunt 14 kan eraf
4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Anne-Marie heeft namens de SR een kleine attentie naar Monique Schaeffer voor de
geboorte van haar dochter gebracht.
5. Jeugd algemeen, n.a.v. verslag werkgroep jeugd
De jeugd, die buiten de gemeente Aalten naar school gaat. Dit blijft een punt van aandacht en
de indruk bestaat dat deze groep niet altijd in beeld is, als er beleid wordt gemaakt.
Agendacommissie stelt een brief hierover op, die in de septembervergadering zal worden
besproken.
6. Beleidskader gemeenschapshuizen 2021, antwoord gemeente
Het antwoord van de gemeente is niet compleet gescand en wordt opnieuw gescand en
verstuurd. Agenderen voor de septembervergadering.
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Koos vraag of het zinvol is om een afspraak te maken met het Platform Aalten en dan het
kernteam. Besloten wordt om met een afvaardiging, die het advies gemeenschapshuizen
hebben geschreven, contact op te nemen met het platform.
7. Scholingsbehoefte Sociale Raad
Er is behoefte aan scholing. Het is belangrijk om eens weer bij elkaar te zitten en een aantal
zaken te bespreken. We proberen in oktober of november een scholing te plannen.
Onderwerpen: puntjes op de i, wat komt er op ons af, omgekeerde verordening, pilot
zakgeldproject de rol van de SR hierin en in toekomstige projecten, hoe bereiken we de
achterban, meer zichtbaarheid SR, communicatie, voor wie is de SR er, burger, raad, college?
8. Nieuws uit de werkgroepen
Zakgeldproject wordt vervolgd.
9. Rondvraag en sluiting
Geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een
fijne vakantie.
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