Datum:

Woensdag 06 januari 2021

Tijdstip:

19.00-21.00 uur

Plaats:

Digitaal

Agenda:
1. Opening en vaststellen agenda
Nico Huntink heeft problemen met de verbinding. Koos Leber neemt het voorzitterschap
(tijdelijk) over.
2. Plan “zo persoonlijk mogelijk”, mevr. Sacha van de Wall
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van februari.
3. Voorstellen nieuw lid Miriam Schreurs
Miriam Schreurs stelt zichzelf voor; ze wordt dit jaar 50, is getrouwd en moeder van 2
kinderen en werkt bij een woningbouwcorporatie Prowonen in Borculo. Is van daaruit
geïnteresseerd in het sociaal domein.
4. Verslag en actiepunten vergadering 07 december 2020
Naar aanleiding van het verslag:
Martien Wevers: Punt 9 gaat niet over het vastgesteld normenkader maar over het advies van
het vastgesteld normenkader.
Koos Leber: Kwetsbare groepen: Er zou een afspraak gemaakt worden maar dit is nog niet
uitgevoerd. Wordt vervolgd.
Actiepuntenlijst:
Deze wordt kort doorgenomen, er zijn geen vragen of opmerkingen over.
5. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen stukken: Geen bijzonderheden.
Uitgegane stukken: Geen opmerkingen.
Mededelingen: Geen.
Bijeenkomsten: Geen.
Anneke Mennink had gelezen dat er een informatieve sessie zou zijn over jeugd, woonvisie,
beschermd wonen etc. op 18 januari. Koos Leber heeft zich hiervoor opgegeven en geeft aan
dat de sluitingsdatum voor het inschrijven al voorbij is. Anne-Marie Bröker gaat proberen
Anneke Mennink alsnog op te geven voor de online sessie.
6. Digitale bijeenkomst commissie Sociaal Domein verslag en rol SR
De commissie sociaal domein vergadert 4 keer per jaar. Deze commissie denkt vooraf al mee
over de veranderingen binnen het Sociale Domein. Tijdens de bijeenkomst van 21 december
is gesproken over de evaluatie van de commissie. Nico Huntink heeft tijdens deze bijeenkomst
de sociale raad vertegenwoordigt. In de bijeenkomst is afgesproken dat er meer
bijeenkomsten ingepland worden, er worden geen 4 maar 6 bijeenkomsten per jaar
ingepland. Er wordt afgesproken dat Nico Huntink de sociale raad blijft vertegenwoordigen
en, waar nodig, werkgroep leden meeneemt als er voor hen interessante onderwerpen op de
agenda staan. Dit om inhoudelijk goed te kunnen reageren.

7. Uitgangspunten regionale inkoop Jeugd Wmo begeleiding en Beschermd wonen
Het is een hoop leesvoer waar je goed voor moet gaan zitten. De uitnodiging van deze
bijeenkomst op 18 januari stond niet op de matrix. Dit komt omdat de uitnodiging 4 januari
pas binnengekomen is. Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst waar Janny
Neerhof en Nicole Wubbels zijn geweest. Besloten wordt dat Nicole Wubbels, Anneke
Wennink en Koos Leber naar deze bijeenkomst gaan, hiermee zijn alle werkgroepen
vertegenwoordigt.
8. Woonvisie 2021-2026
Martien Wevers: Vrijdag buigt de werkgroep zich over de woonvisie. Er wordt veel actie
ondernomen in de gemeente, maar hoe concreet zijn deze plannen? Martien Wevers geeft
aan nog niet voldoende in de materie te zitten om een duidelijk standpunt in te kunnen
nemen, de werkgroep komt hier tijdens de vergadering van februari op terug. Als men
suggesties heeft, mail de werkgroep van Martien Wevers hierover. Een vraag: Er wordt
gesproken over 1600 contacten, wat zijn dit precies voor contacten? Miriam Schreurs en Anja
bieden zich aan om eventuele vragen te beantwoorden.
9. Inclusie samenleving project 2021-2022
Samen met Rosita Hieltjes zit Koos Leber in een werkgroep om een advies op te stellen voor
de inclusieve samenleving. Het gaat met name om een route uit te zetten voor de komende 2
jaar. Hiermee wordt bedoeld: toegankelijkheid tot informatie en fysieke toegankelijkheid.
Aalten heeft ervoor gekozen om met een aantal partijen een notitie te maken en deze voor te
leggen aan het college. Daarna besluitvorming zodat er een aantal werkgroepen twee jaar
lang aan de slag gaan om een inclusieve samenleving na te streven. We willen als sociale raad
de werkgroep het advies meegeven om intern goed af te stemmen in integraal te werken.
Zodra de notitie afgerond is, komt deze op de agenda van de sociale raad. Hiermee wordt ook
een plan van aanpak gepresenteerd.
10. Zakgeldproject, vanaf hier Nico weer voorzitter.
Koos: Tijdens de vorige vergadering is hier ook kort over gesproken. Er zijn geen vragen over
de stukken die Koos Leber doorgestuurd heeft. De werkgroep heeft gesproken met Joop
Wikkerink, Hans te Lindert en Felix Siemes. Het idee is goed geland, we hebben duidelijk
gemaakt dat we als sociale raad zelf een rol op willen pakken. Ze overdenken het project nu
en komen er nog op terug. Het is een lokaal project, alleen voor onze gemeente. We hebben
wel gehoord dat Doetinchem ook interesse heeft in dit project. Als er aansluiting gevonden
kan worden, is dat mooi. Maar in principe is dit specifiek voor Aalten.
11. Verslag klantadviesraad Laborijn
Jannie Neerhof is samen met Rosita Hieltjes naar de eerste bijeenkomst geweest begin
december. Deze bijeenkomst was bedoeld om kennis te maken met elkaar. Iedereen is
voorgesteld en er is gesproken over de bedoeling en de positie van deze raad, het moet zich
nog een beetje vormgeven. Ook wordt er een digitaal klantenpanel opgestart. Hoe verhoudt
deze raad zich tot dat klantenpanel? Wie pakt welke rol? Dit is uitzoeken en aftasten. Er is
gesproken over een continu klanttevredenheidsonderzoek, hoe dit concreet en in de praktijk
in te voeren. Janny Neerhof heeft een positief gevoel over deze startbijeenkomst. De insteek
is goed; kijken of dingen beter kunnen. Deze raad komt circa 6 keer per jaar bij elkaar. De
rapportages worden hier gedeeld.

12. Advies inburgering, werkgroep jeugd
Nicole Wubbels en Rosita Hieltjes hebben contact gehad met Raimond Letteboer en Felix
Siemes. Miscommunicatie is besproken. De heren hebben een voorgeschiedenis geschetst en
deze is rondgestuurd naar de leden van de sociale raad. Laborijn gaat uitvoeren, maakt geen
beleid hierin. Ons advies werd serieus genomen en onze vragen zijn goed beantwoord. We
hebben afgesproken da we in maart weer een bijeenkomst hebben.
Anja: Net voor de vergadering is er een document rondgestuurd waarin staat dat er
werkgroepen gevormd gaan worden. Ook is er een website gelanceerd met informatie. Dit is
een nieuwe taak voor de gemeente.
13. Kwetsbare groepen tijdens de coronacrisis
De bedoeling van dit punt is van gedachte wisselen. We weten allemaal dat er kwetsbare
groepen zijn. Vorige keer hebben we met drie mensen besloten om hierover vragen te stellen
aan de gemeente. Dit volgt nog.
14. Scholing jeugd en beginnende leden bij Koepel Sociaal Domein
Anne-Marie Bröker heeft contact gehad met de penningmeester. Deze was akkoord met de
kosten. Workshop jeugd twee data bekend, iedereen kan op beide data. Anne Marie sluit kort
met de Koepel welke datum het wordt. In de workshop voor nieuwe leden van de sociale raad
heeft Miriam Scheurs interesse. Anne-Marie Bröker geeft haar op voor 26 maart.
15. Voorlichting campagne drugsgebruik, gemeente Aalten, brieven 12 tot 18-jarigen bijlagen
De brieven zijn naar de ouders gestuurd en niet naar de scholengemeenschappen. Er zijn dus
zowel leerlingen van Schaersvoorde als het Marianum aangeschreven. Schaersvoorde denkt
actief mee over het drugsgebruik en het beleid hieromheen. Dit meegeven aan de gemeente.
Anne Marie Bröker stelt een brief op; wat wordt er bedoeld met andere instellingen en wat
gebeurt er met de scholen buiten de gemeente? Worden deze betrokken?
16. Werkgroepensamenstelling
De leden hebben een brief gekregen over de werkgroep samenstelling. Dit is de oude
werkgroep samenstelling. Dit is ter oriëntering voor de nieuwe leden. Waar gaan de twee
nieuwe leden zich op storten? Miriam Schreurs en Monica ten Barge gaan dit overzicht
bekijken en geven aan bij welke werkgroep ze aan willen sluiten. Over een maand een
definitief werkgroep overzicht in de vergadering bespreken.
17. Nieuws uit de werkgroepen
Er is geen nieuws.
18. Rondvraag en sluiting
Rondvraag: Geen punten.
Nico Huntink bedankt Koos Leber voor het tijdelijk overnemen van het voorzitterschap en
sluit de vergadering om 20.35 uur.

