Verslag vergadering Sociale Raad Aalten
Datum:

maandag 10 mei 2021

Tijdstip:

19.00-21.00 uur

Plaats:

Digitaal via Teams

1. Opening en vaststellen agenda
Nico heet iedereen welkom. Nicole heeft zich afgemeld.
2. Toelichting heer ter Beest, kwartaal cijfers Laborijn, dashboard sociaal domein, voortgang
SD en gesprekstafels.
Dashboard sociaal domein, allereerst er is een gemeentelijke begroting van 70 miljoen
(komende uit gemeente fonds (60) en de lokale belasting(10) Hiervan is 30 miljoen voor het
sociaal domein. Hiervan is 12,5 miljoen voor Laborijn om de participatiewet en de WsW uit te
voeren. We geven 5 miljoen uit aan allerlei subsidies. Blijft over ongeveer 12,5 miljoen over
voor de geïndiceerde ingekochte zorg van de jeugdwet( 6 miljoen) en de WMO (6,5 miljoen).
Over deze bedragen gaan het dashboard. In 2015 is de decentralisatie van de wetten WMO
en jeugdwet naar de gemeenten begonnen. Gemeenten waren niet helemaal klaar hiervoor.
De zorg aan de inwoners is wel doorgegaan , maar de systemen waren niet op elkaar
afgestemd. 2015 -2018 zijn transitietijd geweest, om dit af te stemmen en vorm te geven.
Vorig jaar is het dashboard verder ontwikkeld, en begin van dit jaar is de start gemaakt om
deze te bespreken met college en de gemeenteraad. De commissie sociaal domein krijgt deze
nu ook om inzicht te krijgen in de uitgaven. Helaas is de overgang in 2015 gepaard gegaan
met een korting en zijn de kosten hoger dan de budgetten. Er zijn factoren waar de
gemeenten geen invloed ophebben, zoals bijvoorbeeld invoering van abonnementstarief in
2019, de invoering van de Maatregel van Algemeen bestuur reële prijs, waardoor de
gemeenten een eerlijke prijs betalen voor de maatwerk voorzieningen, externe verwijzers
(HA, rechters) binnen de jeugdzorg. Alleen het budget van Laborijn is geoormerkt geld. Het
rijk maakt het ook niet makkelijk om te begroten, in september weten we pas wat we in
hetzelfde jaar aan inkomsten krijgen. Dit alles maakt dat we de beperkte invloed hebben. Het
transformatieplan is er om te kijken waar we onze invloed wel kunnen uitvoeren. Er zijn
uitgebreide analyses gemaakt op de duurste top 10 casussen. Binnen jeugd zorg blijkt dat
deze top 10 de helft van het budget uitmaken. En meestal is deze beperkt te beïnvloeden
omdat het vaak over dure zorg gaat. Eerder ingrijpen is meestal niet mogelijk. Financieel
hebben we grip binnen het sociaal domein. We hebben in beeld waar we ons geld aan
uitgeven, beïnvloeden dit via transformatieplan, de consulenten die anders kijken naar zorg
en daardoor ook anders indiceren. De signalen voor 2021 zijn goed de prognose is dat we op
lijn zijn, maar wel met een slag om te de arm omdat we pas één kwartaal hebben gehad.
Laborijn, het 4e kwartaal is gelijk het jaarbeeld, deze komt morgen in het college, daarna
krijgt de SR de rapportage. 2020 was een bijzonder jaar voor Laborijn, door corona is er veel
werk bijgekomen (uitvoering TOZO) veel detacheringen zijn gestopt, de leer/werk trainingen
konden geen doorgang vinden. We zijn hiervoor wel financieel gecompenseerd door het rijk.
Oude Ijselstreeek heeft aangekondigd dat ze uittreden. Er werd gerekend op een grotere

instroom binnen de bijstand, dit is niet gebeurd. Op 1 januari 2021 was er nagenoeg hetzelfde
bestand als op 1 januari 2020. Het blijkt dat er nog steeds vraag is naar personeel in de
achterhoek en daardoor blijft doorstroming van kracht. Kortom het is een prima jaar geweest
dat afgesloten is met een overschot, wat gebruikt is om de tekorten binnen de jeugdwet en
de wmo terug te dringen. Kantekening voor 2021, er komen nu jongeren die vanuit de
speciale onderwijs een beroep zullen doen op de participatiewet. De klanttevredenheid
binnen Laborijn blijft wel een punt van aandacht, er is een kwaliteitsslag geweest, de tendens
is dat er minder klachten zijn, Laborijn is hiermee op de goede weg.
Voortgang sociaal domein en de gesprekstafels, er zijn samenwerkingsafspraken met
Menzis, over cliënten ondersteuning, preventie wonen en zorg en inclusie, deze zijn
aangejaagd door het rijk. Wel merken we dat we binnen de afdeling zorg niet alles kunnen
doen, we moeten hierin keuzen maken, want ontwikkelingen gaan door. Met de
gesprekstafels zijn we flink op weg vandaag is de 6e tafel van de in totaal 10 gesprekstafels.
We gaan in kleine groepjes met de inwoners in gesprek, de reacties van de inwoners zijn
positief, er wordt van elke gesprekstafel een tekening gemaakt. Henk laat een voorbeeld zien
van een tekening. De input wordt gebruikt om de nota sociaal domein te hierna te maken,
hier aan vast zal een uitvoeringsagenda komen.
3. Verslag en actiepunten vergadering 8 april
- Verslag: op blz 3 punt 7 moet 2020 achteraankomen, met deze aanvulling wordt het verslag
vastgesteld, met dank aan Monique
- Actiepuntenlijst wordt doorgenomen, geen bijzonderheden.
4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
- Mededelingen: geen mededelingen
- Bijeenkomsten: geen bijeenkomsten de komende tijd
- Ingekomen en uitgegane stukken: nagelopen
5. Verslag commissie sociaal domein 12 april
Geen vragen over het verslag. Rosita is uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst.
6. Advies gemeenschapshuizen
Het advies is prima, kan zonder opmerking naar het college en de steller, Mw. Bröker zal
zorgen dat het verstuurd gaat worden.
7. Nieuwe verordening beleidsregels leerlingen vervoer
allereerste vraag bij welke werkgroep hoort dit advies, wmo of toch jeugd. Beide
werkgroepen gaan zich hierover buigen. komt terug op de volgende vergadering ter
advisering.
8. VIT hulp bij mantelzorg
nog geen contact gehad met VIT, er is een terugbel verzoek geweest. De SR heeft
onafhankelijk van de gemeenten wel een aantal vragen aan Vit, betreffende het stopzetten
van de organisatie. Zodra antwoord wordt dit terug gerapporteerd.
9. Zakgeldproject
Als SR willen we dit project toch oppakken, in een vorm van een proefproject. We zijn er voor
advisering maar willen kijken of we ook ondersteuning kunnen realiseren. Er is contact

geweest met Figulus (hr. Wichgers) en met armoede pact (hr. Drent) op 11 mei is er een
overleg ingepland, om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
10. Voorstel vergoeding scholing n.a.v. mail
door onderzoek van ambtenaar is het duidelijk geworden dat nergens benoemd staat wat te
doen met scholing en presentiegelden. De gemeente vindt het werk van de leden belangrijk,
daarmee is ook belangrijk dat er een goede scholing volgt. Afgesproken is om het voorstel van
de gemeente om 2 scholingen per jaar van de leden te vergoeden met presentie gelden. Deze
afspraak zal door de gemeente bevestigd worden.
11. Website beheer
Bertus stopt binnenkort als lid van de SR. Hij beheerd de website, en er zal opvolging moeten
komen. Iedereen heeft erover nagedacht en er is niemand binnen de SR die aangeeft dit over
te kunnen nemen. Aan de technische kant, kan veel werk zitten, met name het beveiligde
stuk. Het bijhouden van de website is het werk niet. Een handleiding zou wel handig zijn.
Bertus geeftaan dat hij het eventueel voorlopig wel zou kunnen blijven doen als hij geen lid
meer is.
Er komt een vraag of we in kader van dit onderwerp misschien een communicatie plan
moeten maken, niet alleen voor een website maar ook andere sociale media zoals
bijvoorbeeld FB. Er wordt besloten een werkgroep communicatie samen te stellen, dit zijn
Anja, Anne-Marie en Mirjam.
Tip van Sylvia vraag de afdeling communicatie van de gemeente om advies, dat is mevrouw
Jolanda van Eldik. Wellicht moeten we als we weer leden werven speciaal een uitvraag doen
op beheersen van website.
12. Jaarverslag
Deze is in bewerking, het concept zal volgende week verspreidt worden, komt volgende
vergadering op de agenda.
13. Aanvang vergadertijd 19.00 of 19.30
Er wordt geturfd wie welke voorkeur heeft. Een aantal leden heeft geen voorkeur vinden
beide tijden prima. De andere hebben wel een voorkeur. Met 2 stemmen verschil is de
voorkeur voor 19.00 uur. Besloten wordt dat dit tijdstip tot eind van het jaar zal gelden.
14. Nieuws uit de werkgroepen
- Werkgroep jeugd: geen informatie
- Werkgroep participatie: geen informatie
- Werkgroep Wmo: van de voortgang beschermd wonen komt binnenkort een verslag, ontruiming
karpermeer wordt gevolgd. De reactie op ongevraagd advies HO wordt nog nader bestudeerd, en
een reactie volgt.
15. Rondvraag en sluiting
- De jaarbijdrage van de SR, er is contact met de hr. Massen geweest, er is verwarring over
wel of niet organisatiesubsidie aanvragen. De SR is van mening dat ze valt onder de
gemeente en heeft daarmee recht op het werkbudget. Sylvia zal bij de financiële
administratie navragen hoe het in elkaar zit en zal deze week terug koppelen.
- De notulist is 5 juli verhinderd, Anne-Marie zal op die datum de notulen voor haar
rekening nemen, waarvoor dank.
- Rostia geeft aan dat ze fractievolger is geworden voor de P.P. ze gaat het raadslid in
sociaal domein administratief ondersteunen. Ze heeft nagedacht of dit
belangenverstrengeling kan opleveren, en volgens haar is dit niet het geval. Er volgt een
discussie of dit wel zo is. Belangrijk is dat je binnen de SR onafhankelijk bent en er geen

-

politieke kleuring geeft. Dit is ook zo benoemd in de cursus voor beginnende leden van de
SR. Aangegeven wordt dat er exclusief van de voorzitter wordt gevraagd geen politieke
binding te hebben, dit wordt niet gevraagd van de leden. We moeten alert blijven op de
onafhankelijkheid, dit punt komt op de actielijst en op termijn wordt bekeken of dit
werkbaar is.
Koos vraagt zich af of de SR nog wel eens spreekt op de ronde tafels, hij ziet dat dit de
laatste tijd niet meer voorgekomen is. Het systeem binnen de gemeenteraad is veranderd
ongeveer een jaar geleden, er zijn nu nog beeldvormende raadsvergaderingen en beeld
bepalende raadsvergaderingen. Iedereen kan spreektijd aanvraag bij de beeldvormende
vergaderingen om zo zijn standpunten naar voren te brengen, ook de sociale raad kan dit
doen. Wel moet je dit van te voren aangeven, doe je dit niet dan kan je niet inspreken,
dat is wel goed om te weten.

Nico bedankt iedereen voor de komst en de inzet, en sluit de vergadering om 21.00uur.
Volgende vergadering is 1 juni 2020 om 19.00 uur zoals het er nu uitziet via teams.

