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1. Opening en vaststellen agenda
Nico Huntink heet iedereen welkom bij de tweede Teams vergadering.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Afgesproken wordt dat we ook in december via
Teams vergaderen.
2. Verslag en actiepunten vergadering 05 oktober 2020
- Anneke Mennink: In het verslag staat de verkeerde datum. Monique past dit aan.
- Martien Wevers: Het zakgeldproject zou vandaag op de agenda komen, deze is
doorgeschoven naar de vergadering van december. Er moest nog wat uitgezocht worden.
- Monique Schaeffer haalt de opmerking over het inkoopproces uit het verslag.
Actiepuntenlijst:
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen, geen bijzonderheden en geen vragen.
3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
- Ingekomen en uitgegane stukken: Deze hebben we via de mail ontvangen, geen
bijzonderheden.
- Mededelingen: Geen
- Bijeenkomsten: Geen fysieke bijeenkomsten i.v.m. huidige coronamaatregelen. Op 18
december staat er een digitale bijeenkomst gepland, voor deze bijeenkomst dien je je aan
te melden.
- Koplopersproject: Hier schuiven meerdere gemeentes aan. Marjolein Schippers faciliteert
dit project. Sylvia van Amerongen zou dit verder oppakken, Nicole Wubbels vraagt Sylvia
van Amerongen via de mail naar de stand van zaken.
4. Vervoer dagbesteding en ZOOV
Martien Wevers: We hebben een mail ontvangen van Raimond Letteboer. In deze mail
verteld hij dat de regeling blijft zoals hij was, de zorgaanbieders hebben wat extra geld
gekregen en volgens meneer Letteboer loopt het. Ook zijn er geen signalen binnengekomen
dat het niet loopt. Dit punt kan afgevoerd worden van de actiepuntenlijst.
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5. Klantadviesgroep Laborijn
Het is de bedoeling dat er 2 afgevaardigden vanuit de sociale raad aanschuiven bij de
bijeenkomsten die ongeveer 4 keer per jaar georganiseerd worden. Rosita Hieltjes en Janny
Neerhof zullen dit oppakken, onder dankzegging van Nico Huntink. Er zit ook nog een digitaal
panel aan vast. Anne Marie Bröker geeft de namen door aan Laborijn.
Koos Leber: Bij de eerstvolgende fysieke vergadering wil de nieuwe directeur van Laborijn
aansluiten, ter kennismaking.
6. Concept startnotitie inburgering, gemeente Aalten 2021
Koos Leber: Wat er de komende tijd speelt is opgenomen in deze notitie. Deze notitie is nu ter
kennisgeving naar de sociale raad gestuurd, verwacht wordt dat deze in januari op de agenda
komt. Deze notitie wordt ondergebracht bij de werkgroep jeugd, de werkgroep participatie is
al heel druk. De werkgroep jeugd neemt contact met hem op. Inburgering: Nu lijkt het
allemaal nog zeer vrijblijvend, die vrijblijvendheid gaat eraf. De gemeente neemt meer de
regie en legt dit niet bij de statushouder zelf neer.
Koos Leber: Nu speelt Figulus een behoorlijke rol, de relatie met Laborijn lijkt her en der wat
te schuren, aandachtspuntje.
7. Vacatures
Nico Huntink: We hebben 4 sollicitatiegeprekken gehad. Twee kandidaten waren goed
benoembaar. Deze twee kandidaten (mevrouw ten Barge en mevrouw Schreurs) zullen zich
voorstellen bij de volgende vergaderingen. Ze hebben beiden een achtergrond die
raakvlakken heeft met de sociale raad en de bijbehorende werkzaamheden. We zoeken
mensen die binding hebben met de doelgroep. Hierbij speelt het netwerk en kennis ook zeker
een rol. Nico Huntink geeft aan dat het heel moeilijk is om leden voor de sociale raad te
vinden. We hebben de kandidaten gezegd dat we het eerst binnen de sociale raad bespreken.
Iedereen stemt in met de kandidatuur. Nico Huntink nodigt de dames uit voor de volgende
vergaderingen van de sociale raad.
8. Uitdiepen en discussie binnen de Sociale Raad
Koos Leber: We hebben regelmatig werkgroep overleg. Tijdens zo’n overleg komen de
volgende vragen aan de orde: Hoe gaan de vergaderingen? Is er veel interactie? Is er
voldoende ruimte voor discussie? Wij als werkgroep hebben de wens om meer uit te diepen.
Hoe kijkt iedereen hier tegenaan?
Rosita Hieltjes: Kan zich hier zeker in vinden.
Henriette: Als minst langstzittende raadslid heeft zij moeite met het verwerken van alle
stukken en de materie. Daarom vind ze het fijn dat we in kleine groepjes werken zodat ze zich
kan focussen op de Wmo.
Nicole Wubbels: Het is goed om sommige zaken soms wat meer de ruimte te geven.
De werkgroepen werken ook fijn, per werkgroep aan onderwerpen werken.
Digitalisering moeten we meer handigheid in krijgen. Dit kan je met scholing aanpakken.
Anneke Mennink: Sluit aan bij bovenstaande. Aandacht hebben voor elkaar.
Anja van Maren: Complimentje voor de werkgroep die dit agendapunt op de agenda heeft
gezet. Goed om hier aandacht voor te hebben en complimenten voor Nico Huntink in zijn rol
als voorzitter. De grens tussen ruimte om te sparren en de agendapunten allemaal na kunnen
lopen is soms flinterdun. Probeer elkaar hierin feedback te geven. Ik ben aanvankelijk voor de
werkgroep Wmo bij de sociale raad gekomen, probeer elkaars talenten en kennis voldoende
in te zetten. Meer gebruik maken van digitale middelen. Is er een DUO dit op wil pakken?
Jetty Schaap: De sociale raad is professioneler gaan werken. De behoefte om te verdiepen ziet
zij ook. Worstelt met: Wat is precies het onderwerp en waar gaan wij over? Wat wordt er
Pagina 2 van 3

precies bedoeld met aanspreken? Compliment aan Nico Huntink voor zijn voorzitterschap.
Martien Wevers: In grote lijnen eens met alles wat gezegd is. Hij is een voorstander in het
werken met kleine groepen. Bij het aanspreken wordt bedoeld: Niet óver iemand, maar óver
een onderwerp.
Nico Huntink: Soms moet je aanpakken, soms moet je wat meer verdiepen.
Koos Leber: Fijn dat we er nu openhartig over kunnen praten. Stelt voor dat we dit onderwerp
meepakken op de studiedag van de sociale raad, alsmede het proces rond benoemen van
nieuwe leden van de sociale raad. Iedereen stemt hiermee in.
9. Nieuws uit de werkgroepen
- Werkgroep Wmo: Binnenkort hebben we een gesprek met Sylvia van Amerongen over het
normenkader. Deze is al vastgesteld, terwijl wij er niet bij betrokken zijn. We gaan er
tijdens deze afspraak inhoudelijk op in, dit zullen we terugkoppelen.
- Werkgroep jeugd: Rosita: We willen met Annemieke Tiemessen om tafel over het
onderwerp: Jongeren in coronatijd.
- Werkgroep participatie: We hebben een afspraak gehad met Felix Siemes omtrent
meerdere onderwerpen. Onder andere de notitie over beschermingsbewind is besproken.
Dit is een vrij uitgebreid verhaal. Deze notitie wordt behandeld in april 2021, we hebben
nog even de tijd om hem van advies te voorzien. Dit pakken we als werkgroep komende
maand op.
Daarnaast hebben we het verzoek van Felix Siemes gekregen om de notitie individuele
inkomenstoeslag en pensioenregeling te bekijken en ons advies hierover uit te spreken.
Deze vraag kwam erg kortdag, maar het is gelukt. Bedankt en complimenten aan de
leden.
10. Rondvraag en sluiting
-

-

Anne Marie Bröker stuurt een nieuwe ledenlijst rond.
Janny Neerhof: Heeft de website nog aandacht nodig? Bertus te Grotenhuis haakt hierop
in dat hij vorige week de website geactualiseerd heeft, waar dat nodig was en waar dat
kon. De website wordt veel bekeken. De agenda pagina wordt het meest gezocht, soms
staat de agenda nu laat op de website. Er wordt afgesproken dat Anne Marie Bröker de
agenda in cc naar Bertus te Grotenhuis stuurt.
Er wordt nog bekeken in welke werkgroepen de 2 nieuwe leden ingedeeld worden. Eerst
kennismaking.
Sluiting:
Nico Huntink is blij dat we inhoudelijk goed hebben kunnen spreken en bedankt de leden
voor hun flexibiliteit. De vergadering wordt om 20.30 gesloten.
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