Datum:

Maandag 07 december 2020

Tijdstip:

19.00-21.00 uur

Plaats:

Digitaal

Aanwezig:

Nico Huntink, Anne-Marie Bröker, Bertus te Grotenhuis, Koos Leber, Esther Feenstra,
Rosita Hieltjes, Anja van Maren, Anneke Mennink, Janny Neerhof, Nicole Wubbels,
Henriëtte van der Weijde, Jetty Schaap, Martien Wevers, Ellen te Winkel, Monica ten
Barge, Mirjam Schreurs, Monique Schaeffer (verslag)

Verslag:
1. Opening en vaststellen agenda
Nico Huntink heet iedereen, en in het speciaal de 2 nieuwe leden van de sociale raad, welkom
bij de laatste vergadering van 2020. Het ziet er naar uit dat de eerste vergaderingen in 2021
ook via de digitale weg plaats zullen vinden.
Vaststellen agenda:
- Bij punt 12, 12A toevoegen; verordening SD aanvullingen. Iedereen stemt hiermee in.
2. Welkom nieuw lid Monica ten Barge en kort voorstelrondje
Monica is vandaag voor het eerst aanwezig bij de vergadering. Ze stelt zich kort voor; Werkt
sinds een aantal jaar bij Estinea op de cliëntenadministratie en de receptie en valt tijdens de
coronaperiode in op de groepen. Ze is getrouwd en heeft 2 kinderen. Daarna stelt iedereen
zich kort voor aan haar. Mirjam Schreurs is vandaag als toehoorder aanwezig en zal de
volgende vergadering aanwezig zijn als lid en zich dan voorstellen.
3. Verslag en actiepunten vergadering 05 november 2020
Verslag: Het verslag wordt, onder dankzegging, ongewijzigd vastgesteld.
Actiepuntenlijst:
Wordt kort doorgenomen, Monique Schaeffer past de actielijst waar nodig aan.
4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgegane stukken:
Zowel de ingekomen stukken als de uitgegane stukken zijn voor een ieder duidelijk, er zijn
geen vragen.
Bijeenkomsten: Veel bijeenkomsten zijn nu digitaal. Anja van Maren heeft een digitaal
symposium bijgewoond over de ‘generatie langer thuiswonen’. De link wordt doorgestuurd
naar de leden, tot 1 januari kan men dit symposium terugkijken. Volgens Anja van Maren
waren dit interessante bijeenkomsten.
Mededelingen:
Geen mededelingen.

5. Verslag digitale bijeenkomst commissie Sociaal Domein
Dit verslag is vertrouwelijk, omdat de acties die de gemeente wil voeren t.a.v. het drugsbeleid
niet gedeeld mogen worden. Morgenavond is er vanuit Schaersvoorde een informatieavond
over criminaliteit voor alle ouders.
6. Verslag koplopers gemeentes
Nico Huntink heeft een kort verslag gemaakt, wat inmiddels rondgestuurd is. De bijeenkomst
was gepland via Zoom, het was soms behoorlijk lastig om te volgen.
7. Zakgeldproject
Koos Leber noemt kort de geschiedenis van dit project: Het zakgeldproject is een project van
de HAN wat in 2003 in Amsterdam is begonnen. Financiële vaardigheden worden aangeleerd,
ouders worden hier ook in betrokken. Het is destijds te groot aangepakt, het was te kostbaar
en was er te weinig draagvlak. Afgelopen jaar zijn we opnieuw benaderd door de HAN. Er is
een kleinschalige lightversie gemaakt en er is een pilot uitgevoerd. Ons is gevraagd of we dit
opnieuw op willen pakken.
De werkgroep wilt graag meewerken hieraan. De werkgroep heeft contact gehad met de
projectleider van de HAN, mw. Jansen. We zijn nu zover dat we als werkgroep een presentatie
opgesteld hebben, deze presenteren we morgen aan wethouder Wikkerink en wethouder te
Lindert. We willen dit project opnieuw naar boven halen. Wij willen als werkgroep actief
meedoen aan dit project. De rest stemt hiermee in. Martien Wevers: Maak er een experiment
van om te kijken of deze werkwijze iets oplevert voor de sociale raad. Normaal gesproken
nemen we niet actief mee aan dit soort projecten. Iedereen is het hiermee eens.
8. ZOOV tarieven
Volgend jaar wordt er een eigen bijdrage van €60,00 gevraagd, is dit voor de
uitvoeringskosten? We stemmen hiermee in, maar willen dit punt als sociale raad goed
uitgezocht hebben. Martien Wevers pakt dit op en maakt een afspraak met dhr. Letteboer.
Anneke Mennink zal ook aanschuiven bij deze afspraak.
9. Vastgesteld normenkader huishoudelijke ondersteuning
Het is een keurig stuk en erg leesbaar. Doordat alles al besloten is heeft de sociale raad geen
advies kunnen geven. Anne-Marie Bröker maakt de opmerking dat we als sociale raad eerder
betrokken willen worden.
10. Kwetsbare groepen tijdens de coronacrisis
Er heeft verscheidene keren iets in de krant gestaan. Nico Huntink vraagt of er werkgroepen
zijn die hierover het woord willen hebben. Anja van Maren heeft een onderzoek van de GGD
rondgestuurd. Bij ambtenaren jeugd navragen; wat gaat de gemeente doen om bepaalde
achterstanden bij jongeren in te halen? Anja van Maren, Koos Leber en Ellen te Winkel nemen
hier het initiatief in. Hierbij ook aandacht hebben voor psychosociale aspecten. Koos Leber
weet dat de talentverbinders hier ook mee bezig zijn.
11. Themaworkshops Koepel Sociaal Domein
Anne-Marie Bröker: We hebben van de Koepel bericht gekregen dat er workshops
georganiseerd gaan worden, vandaar dat de agendacommissie dit punt op de agenda heeft
gezet. Verzoek aan de leden is om te kijken of er een workshop tussen zit die je graag wilt
volgen, dit graag melden bij Anne-Marie Bröker. De werkgroep jeugd (Rosita Hieltjes, Anja van
Maren en Nicole Wubbels) geeft vast aan mee te willen doen aan de workshop voor jeugd.
Per workshop zijn er maximaal 12 plekken, er worden 3 workshops gegeven. Anne-Marie
Bröker zoekt de kosten uit.

12. Woonvisie 2021-2022
Alle leden hebben de woonvisie ontvangen. De werkgroep Wmo heeft zich er kort over
gebogen. Er zijn een hoop aanpassingen. We hebben het oude advies van vorig jaar erbij
gehaald en het blijkt dat de gemeente een hoop ten goede aangepast heeft. Alleen ontbreekt
in onze ogen een financiële verantwoording en een prioriteitenstelling. Binnenkort is er een
bijeenkomst voor de raad. Hierna mogen wij deze video bekijken en daarna ons advies
hierover geven. De Wmo werkgroep wil dan graag advies geven en dit traject volgen.
Iedereen stemt hiermee in. Nico Huntink opteert om wethouder Kok en de betrokken
ambtenaar uit te nodigen voor een volgende vergadering van de sociale raad. In de Woonvisie
wordt starters en ouderen juist een kans geboden, bijvoorbeeld door het splitsen van
woningen etc. Vraag: Wat zijn de werkelijke projecten? We missen concrete plannen. Wat is
het plan van aanpak? We krijgen er nog niet de vinger op. Bertus te Grotenhuis: In Dinxperlo
is wel ruimte voor sociale huurwoningen, maar De Woonplaats geeft niet thuis. In januari
komt dit punt weer op de agenda van de sociale raad.
12A: Wijziging verordening sociaal domein.
De leden hebben deze wijziging gisteren via de mail ontvangen. Anne-Marie Bröker geeft aan
dat het stuk 5 november al bij haar binnen was, maar het was te kort dag om hem te
agenderen voor de vergadering van 5 november. De belangrijkste wijziging is de eigen
bijdrage van €60,00.
Reageren op de brief kan voor 18 december. Als we nog wat over de eigen bijdrage willen
vinden moeten we op korte termijn een afspraak hebben met dhr. Letteboer. Als dat niet lukt
een behoud maken voor de eigen bijdrage. Blijkbaar stond de 36 maanden in het vorige
concept ook, hebben we toen overheen gelezen. Jetty Schaap: Vind het een heel leesbaar
geschreven verordening. Er wordt gezegd dat men schriftelijk op de hoogte gesteld wordt.
Hierbij moet rekening worden gehouden met laaggeletterdheid. Hoe worden deze mensen
hierin ondersteund? Martien Wevers stelt deze vraag tijdens het overleg met dhr. Letteboer.
13. Vergaderdata Sociale Raad 2021
Anne-Marie Bröker heeft het voorstel rondgestuurd, iedereen stemt in met het voorstel en de
vergadermomenten worden vastgesteld. Ter info hierbij de data:

Sociale Raad vergadering 19.00-21.00 uur
Woensdag 06 januari
Donderdag 04 februari
Woensdag 03 maart
Donderdag 08 april
Maandag 10 mei
Dinsdag 01 juni
Maandag 05 juli
Augustus geen vergadering
Dinsdag 07 september
Woensdag 06 oktober
Donderdag 04 november
Maandag 06 december
Vergadering januari 2022

14. Afscheid SR lid Jetty Schaap
Nico Huntink bedankt Jetty Schaap voor haar inzet gedurende 8 jaar. Veel leden nemen al
lang zitting in de sociale raad, dit is een positief teken. Jetty Schaap is begonnen in de Wmo
raad, vanaf 2015 neemt zij deel als betrokken lid in de werkgroep jeugd. Ze heeft een bon en
een bos bloemen ontvangen voor haar inzet. Jetty bedankt iedereen voor de fijne tijd en vindt
het fijn om weg te gaan in de wetenschap dat de sociale raad op inhoud positief is veranderd.
Ook wil zij de gemeente bedanken en maakt hierbij een compliment richting de ambtenaren.
Stukken zijn zeer prettig leesbaar en duidelijk. Ze wenst de overige leden veel plezier en
succes toe.
15. Nieuws uit de werkgroepen
Er is geen nieuws uit de werkgroepen.

16. Afsluiting SR jaar 2020
Het is fijn dat we, nu we niet fysiek bij elkaar kunnen komen, tóch een digitale manier hebben
om onze vergaderingen voort te zetten. Alle leden van de sociale raad ontvangen deze maand
een cadeaubon als blijk van waardering voor hun inzet. Deze bon wordt thuis bezorgd. Nico
Huntink bedankt de leden nogmaals en hoopt dat we in 2021 op deze manier verder kunnen
gaan.
17.
18. Rondvraag en sluiting
Eerste reactie van Monica ten Barge: Heel leerzaam. Het is nog een beetje zoeken, maar wel
te volgen.
Eerste reactie Mirjam Schreurs: Soms lastig om iedereen goed te verstaan, verder goed te
volgen.
Nico Huntink sluit de vergadering om 20:45 uur. Blijf gezond en we zien elkaar digitaal op 6
januari om 19.00 uur.

