Verslag vergadering Sociale Raad Aalten
Datum:

dinsdag 1 juni 2021

Tijdstip:

19.00-21.00 uur

Plaats:

Digitaal via Teams

Aanwezig:`

Dames ten Barge, Bröker, Hieltjes, Mennink, Neerhof, Scheurs, van der Weijde en
Wubbels. De heren Grotenhuis, Huntink (voorzitter), Leber en Wevers

Gasten:

Heer ter Beest mevrouw ten Holder en mevrouw Schuurkes.

1. Opening en vaststellen agenda
Nico heet iedereen welkom op deze mooie dag. Anja heeft zich afgemeld.
agenda is vastgesteld.
2. Presentatie heer ter Beest, en Floor ten Holder Betreffende conceptnota sociaal domein.
Er is een presentatie voorbereidt, deze wordt besproken. Een korte terugblik over de
gesprekstafels. Tien in totaal. Er was veel enthousiasme. Bij elke tafel is een beeldverslag
gemaakt door een tekenaar. Rode draad wat gaat goed, noaberschap veel te doen aan
activiteiten en ook een veilige groene omgeving. Wat moet beter men weet de toegang niet
goed te vinden. Hoe kunnen we verschillende doelgroepen betrekken bij de activiteiten, de
keerzijde van noaberschap hoe haak je mensen wel aan. De toegankelijkheid is lastig, jeugd
mist voorzieningen. De menselijke maat- versus systeemdenken is soms moeilijk. ideeën ,
maak de toegang beter zichtbaar en vindbaar, anonieme hulplijn is wellicht een mogelijkheid.
Onduidelijk wat er allemaal is aan activiteiten, een buurtverbinder. Denk aan buddy
systemen. Kijk naar ondernemers die ook graag betrokken willen zijn. Highlights uit U spreekt
695 reacties gehad. Mensen geven gemiddeld een 8 hoe ze de hulp ervaren. Verder redelijke
overeenkomsten met de gesprekstafels
Nota sociaal domein, wordt doorgenomen. Samenvatting, voorwoord door de wethouder,
visie en leidende principes, dit zijn zoal, werken volgens de bedoeling, we willen mensen zo
gezond en gelukkig mogelijk zijn. Maatschappelijke ontwikkelingen. Het participatie proces.
De financiële middelen. Maatschappelijk effect, monitoring en evaluatie. Uitwerking van de
thema’s van het sociaal domein. Planning wordt doorgenomen. De sociale raad heeft een
belangrijke rol in dit proces. Het is een nadrukkelijke wens dat de nota in september
behandeld wordt in de gemeenteraad. Dat maakt het een puzzel om dit goed te doorlopen.
Voorstel van Henk en Floor is dat ze 5 juli inhoudelijk de nota bespreken in de SR. Een week
daarvoor komt de conceptnota beschikbaar voor de SR . Deze tijd is zo krap omdat de tweede
helft juni inhoudelijk overleg met de wethouders is, daar meten dan de aandachtspunten ook
weer verwerkt worden, Er wordt een zo compleet mogelijke nota naar de SR te steuren. Het
doel van 5 juli is dan vragen te beantwoorden mbt tot de nota. Medio juli wordt het in het
college besproken, samen met de aandachtspunten van de SR, zodat het in september in de
raad besproken kan worden. 31 augustus is de beeldvormende raad, zou mooi zijn als de SR

dan ook kan inspreken. Probleem is de SR vergadert niet in augustus, De SR wil de zijn
standpunten wel goed kunnen formuleren.
2A procedure bespreken van de nota sociaal domein 5 juli wordt de nota in de SR besproken, vragen
kunnen gesteld worden aan Henk en Floor. Hebben we veel vragen op 5 juli dan moeten we op korte
termijn het advies schrijven, in klein comité, daarna verspreiden binnen de SR en individueel
reageren. Martien is niet gelukkig met de korte termijn, is een belangrijk document. Misschien
aansluitend aan de vergadering van 5 juli de grote punten door te nemen, en daarna in klein comité
verder uitwerken Rosita is bang dat we niet genoeg tijd hebben voor dit belangrijke traject.
Voorstel kleine agenda op 5 juli en dan langer de tijd te nemen om verder door te spreken en een
advies te formuleren. kleine agenda maken op 5 juli. Hebben we meer tijd nodig bekijken we op 5 juli
we dan of we een extra vergadering inplannen.
3. Presentatie koplopers project achterhoek mevrouw C. Schuurkes vanaf 19.30
Cindy welkom bij de SR, Cindy heeft een presentatie voorbereidt deelt deze met de SR, over
de onafhankelijke cliënten ondersteuning en het project met de opgaven en de planning.
Nicole zit in de werkgroep wanneer kunnen we starten, Cindy geeft aan dat ze nog bezig met
de projectstructuur, en hoe we de formatie rond kunnen krijgen, elke gemeente heeft het erg
druk. Maar we worden snel betrokken. Wat bedoel je met informele clientondersteuners? dat
is heel breed, je kunt denken aan vrijwillige ouderen adviseur (VOA),
mantelzorgondersteuners. Worden de inwoners betrokken? Jazeker, zo wie zo bij het
onderzoek en worden betrokken bij het toetsen, een klankbord. Cindy wil graag contact
onderhouden met de SR, ze zal de SR op de hoogte houden en zichzelf uitnodigen indien
nodig.
4. Verslag en actiepunten vergadering 10 mei
- Verslag: algemene vraag, tekstuele , kunnen de aanwezigheid er weer bijgezet worden,
wordt gedaan. fractievolger is geen administratieve ondersteuning welke soort avn
ondersteuning het wordt is nog onduidelijk. Notulen worden hiermee vastgesteld.
Actiepuntenlijst wordt doorgenomen, geen bijzonderheden.
5. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
- Mededelingen:
- Monique is bevallen van een dochtertje, Lize.
- In 2011 is inderdaad een subsidie aanvraag gedaan, we gaan toch een aanvraag doen om de
subsidie binnen te krijgen.
- Bijeenkomsten: geen bijzonderheden.
- Ingekomen en uitgegane stukken: nagelopen, brief gekregen betreffende het karpermeer,
deze is ter kennisgeving aan de SR. Vraag welke ambtenaar betrokken is wordt onderzocht
dan kunnen we aangehaakt blijven.
6. Advies schuldhulpverlening
Verslag van Felix is duidelijk, Er wordt een advies gevraagd, gaan we ons hierover buigen.
We blijven de ontwikkelingen volgen.
7. Leerlingenvervoer
We hebben verordening en beleidsregels ontvangen, we gaan een advies uitbrengen, er zijn
een paar kanttekeningen die worden naar ambtenaar gestuurd. Lijvige verordening kan dit
niet anders? nee helaas niet doordat je met een aantal wetten zit. Deze zitten moeilijk

leesbaar in elkaar.
8. Woonvisie en het vervolg
Werkgroep wmo blijft dit volgen, mochten er wijzigingen zijn worden dit opgepakt.
9. Evaluatie werkgroepen
Enkele reacties
Werkgroep wmo, het is niet in overeenstemming zoals in de scholing is afgesproken, we
werken nog op de oude manier. Graag aandachtsgebieden zorg, wonen en vervoer binnen de
werkgroep houden.
Werkgroep jeugd, de oude structuur werkt beter, in 2 groepjes zitten werkt niet. Iedereen
heeft goede inbreng met eigen expertise
Werkgroep participatie, zoals de oude vorm werkte prima, heb je overstijgende onderwerpen
dan kan je dat in de SR bespreken.
Werkgroep armoede, dit is in praktijk de werkgroep participatie.
Conclusie: Iedereen is tevreden hoe het op de oude manier was geregeld als er iets extra
nodig is vormen we een extra groep. Contact met de ambtenaren er zijn korte lijntjes. Ook
buiten de gemeente kunnen we deskundigheid inroepen, dat doen we via de eigen netwerk
dat verloopt goed. We gaan door met deze werkwijze. Wordt weer terug naar de drie
werkgroepen de overblijvende thema’s worden geplaatst in een werkgroep waar deze past,
dit zal Anne-Marie oppakken.
10. Website
Er is een inventarisatie rondje geweest, met name ook over de communicatie. Wordt
vervolgd.
11. Jaarverslag
heeft iedereen toegezonden gekregen, opmerkingen: Een paar keer de Covid problematiek dit
kan eruit, één keer is voldoende. De sterretjes bij de tabel graag toelichten. Deze puntjes
worden aangepast, daarna zal Anne-Marie het jaarverslag verspreiden, het jaarverslag wordt
ook toegestuurd naar de andere sociale raden in de regio.
12. Nieuws uit de werkgroepen
- Werkgroep jeugd: aandacht gaat uit naar jeugd 12 – 18 door corona is er weinig te doen, daar is
aandacht voor ook door ambtenaar jeugd.
- Werkgroep participatie: zakgeld project, afspraak gehad met meedoen-pact en met figulus, hoe
gaan we verder er is een soort rolverdeling gemaakt, wordt ingebed bij het meedoen-pact. HAN
worst gebruikt als een soort van coaching. In juni wordt een plan van aanpak gemaakt wat
moeten we doen om het van de grond te krijgen, we hebben goede stappen gezet. Figulus wordt
uit genodigd om het een en ander te lichten over de projecten die gaande zijn. in najaar in
plannen, komt op de actie lijst.
- Werkgroep Wmo: contact met de VIT, was een geleidelijk proces is dit geweest om te stoppen,
met name de financiën, een aantal gemeenten zij gestopt met VIT. Zijn nu in gesprek met de
gemeenten om de medewerkers, het werk te laten volgen, dit verloopt goed.
13 Rondvraag en sluiting
Volgt iemand nog de activiteiten rondom de drugsgebruik, blijft onder de aandacht werkgroep
jeugd.
Koos, Kranten en media vol over financiering jeugd, zouden we als SR een signaal moet geven
naar de raad en het college, dat we ons zorgen maken. De VNG heeft de rechtszaak gewonnen, er
moet nu iets komen vanuit de overheid, dat is nog niet aan de orde. Martien zegt we moeten een
soort van steunbetuiging naar de raad en college doen. Nico zal een concept brief maken.

Nico bedankt iedereen voor de komst en de inzet, en sluit de vergadering om 20.52 uur.
Wil iedereen vooraf de nota sociaal domein goed lezen zodra die binnen is. De vragen opschrijft
wellicht de vergadering iets langer laten zijn.
Volgende vergadering is 5 juli 2021 om 19.00 uur zoals het er nu uitziet via teams, zijn er wel
mogelijkheden om fysiek te vergaderen bijvoorbeeld in de raadszaal dit dan doorgeven aan Sylvia
zodat zij ruimte en bodes kan regelen. Anne-Marie zal notuleren i.v.m. afwezigheid van Sylvia.

