Verslag vergadering Sociale Raad Aalten
Datum:
Tijdstip:
Plaats:
Aanwezig:

Afwezig:
Gasten:

donderdag 4 november 2021
19.00-21.00 uur
raadszaal gemeentehuis Aalten
Dames ten Barge, Bröker, Hieltjes, Mennink, Neerhof, van der Weijde, Wubbels,
Schreurs, en van Amerongen (verslag) De heren, Huntink (voorzitter), Leber en
Wevers.
mw te Winkel en van Maren.
mw C Schuurkes, projectleider koplopers project cliënten ondersteuning via teams

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt iedereen.
De brieven van karpermeer komen op de agenda, deze wordt behandeld bij de ingekomen
stukken. De agenda wordt hiermee vastgesteld.
2. Stand van zaken “koplopers project cliënten ondersteuning”, mw. Schuurkes projectleider
cliënten ondersteuning (CO), sociaal domein achterhoek en vertelt de stand van zaken, vijf
actiepunten, onderzoeken van de behoeftes zijn landelijke cijfers, die worden gebruikt.
Inventarisering van wat is er in de gemeenten aan CO, hier is rapport over gemaakt, deze
wordt toegestuurd aan de SR. Visie vorming omtrent de CO, die breed gedragen wordt zowel
regionaal als lokaal, met deze stap zijn we nu bezig. Betere bekendheid, uit rapport komt naar
voren dat dit belangrijk is voor de verwijzers. Ook voor de inwoners is dit van belang.
Deskundige informele en formele ondersteuning. Vooral omtrent de informele ondersteuners
is deskundigheid van belang. Dit zijn in vogelvlucht de opgaven. Nog ruim een jaar de tijd om
het een en ander te borgen.
Uit het rapport van experticezorg en de aanbevelingen, blijkt de rol van CO is niet altijd
duidelijk. Netwerksamenwerking is niet altijd goed ingebed. CO is vooral gericht op zorg
(WMO) niet op jeugd en participatie wet. Met elke gemeente wordt een afspraak gemaakt
hoe je lokaal de CO gaat inbedden. Ook wat kun je regionaal regelen. Vragen:
De SR mist het waarom en het wat. Vooral de voorkant moet geregeld worden en heel sociaal
domein breed. In Aalten inzetten op meer bekendheid. CO is bedoeld om bekendheid te
krijgen in het zorglandschap, omdat de wereld rondom zorg complex is. Zouden de
zorgverleners niet CO kunnen zijn. Sommige onderdelen kunnen de consulenten niet, CO is
onafhankelijk en ondersteunend. Hoe onafhankelijk is de CO. De onafhankelijkheid is vooral
naast/samen met de cliënt onderzoeken wat nodig is. De CO is een soort van ombudsman, zij
zien de trends en geven managementinformatie. Informeel in nog onderbelicht daar moet de
gemeente nog iets mee. Gaan de informele stapsgewijs sneuvelen, de subsidie stopgezet?
Nee er moet ook keuzevrijheid zijn voor de inwoner, de formele ondersteuning heeft eerder
te vrezen omdat we graag informeel beter in stelling willen brengen. Kan je een soort van
organigram maken wat er in Aalten zit, dat wordt meegenomen.
Cindy bedankt voor de uitleg.
3. Verslag en actiepunten vergadering 6 oktober 2021
Verslag is vastgesteld zonder wijzigingen.
Actie lijst wordt doorgenomen. Punten 6, 12 en 14 van de lijst.
4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
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Ingekomen en uitgaande stukken, is doorgenomen een punt wordt uitgelicht:
Twee brieven rondom karpermeer, zorgvuldig mee om te gaan. Welk standpunt gaan we
hierin te bepalen? De SR gaat een brief naar college te sturen, met de vraag hoe het college
met deze inwoners omgaat?
Mededelingen: geen mededelingen.
Er zijn geen bijeenkomsten op dit moment.
5. Antwoord gemeenteadvies SR nota Sociaal Domein
De indruk is dat ze onze brief goed gelezen hebben, uitgebreid beantwoord en onze adviezen
worden meegenomen.
6. Schuldhulpverlening
We hebben een document gehad van de ambtenaar. De gemeente gaat het in eigen beheer
de voorkant doen. En samenwerken met Doetinchem, en gaat afscheid nemen van de
stadsbank per 1 januari 2023. De SR moet monitoren dat de overgang goed plaats vindt.
7. Alfahulp en overgang naar de PGB/ZIN
Goed dat er iets gebeurt met de alfahulpen, die zitten in de hoek van de klappen.
De gevolgde lijn lijkt goed. Er zijn wel vragen, de werkgroep buigt zich er toch nog over. En in
vergadering in december wordt dit besproken.
8. Laborijn kwartaalcijfers
Er zijn op dit moment geen vragen over de cijfers, het is een logisch verhaal.
9. Scholing evaluatie
Deskundige dame, houd je bij de les. Kies als de SR een aantal thema’s die en volg deze.
Ze zet ons aan het denken, zou wel meer handvatten willen hebben. We moeten als SR
proactief/initiatief zijn/nemen. Was zinvolle scholing. We moeten zorgen dat we follow-up
houden van alles wat besproken is binnen de scholing. De vraag is nu hoe houden we vinger
aan de pols? We moeten onze rol beschouwen, onszelf de spiegel voor te houden, en wellicht
herijken wat onze taak is, wel rekening houden met wat je van de leden SR kan/mag
verwachten.
10. Klankbordgroep zakgeld project
Dit project loopt voorspoedig, er is een klankbordgroep, met verschillende disciplines. We
willen een vertegenwoordiging vanuit de SR in de klankbordgroep plaats neemt, met name
vanuit de werkgroep jeugd. Het fijnst is een vast iemand, Rosita gaat dit oppakken.
11. Werkgroep communicatie/PR
Er is een vragenlijst vanuit de werkgroep gekomen, de vragen zijn vooral: wat willen we
communiceren, wat wil je bereiken, hoe pak je dit op. En hoe realistisch kan je dit oppakken.
Vooral klein beginnen lijkt het beste.
De SR wil zichtbaarder zijn voor de doelgroepen/inwoners. Externen communicatie, begin met
de website uit te besteden, wellicht is daar best geld voor. Kijk ook nar FB, LinkedIn en
Instagram. Die persoon die dit gaat doen, moet wel gevoed worden. Naamsbekendheid is
belangrijk. Inwoners moeten ons weten te vinden en moeten weten wat we doen.
Onze website is niet echt een uitnodiging om ons te promoten.
Hoe pakken we dit op en aan? Kunnen we een scholing/workshop kunnen beleggen over hoe
beleg je communicatie en PR en website. Wat kan je wel wat kan je niet. Wie zou ons hierin
kunnen helpen, eventueel graafschapscollege, of studenten HBO HAN/ Saxion, de
Achterhoekse Poort.
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Eerst inventariseren, wat wordt onze opdracht, wat willen en kunnen we als SR. Komt in
december op de agenda. Informatie wordt verzameld wie wat voor de SR kan betekenen.
12. Vacature voorzitter en lid SR
Naar Anne-Marie sturen als je aanvullingen hebt op de profielschets voorzitter. Bij de
sollicitatiegesprekken van de voorzitter moeten twee leden van de SR aanwezig zijn (AnneMarie en Mirjam) Nico en Anne-Marie zullen de gesprekken voeren met de twee aspirantleden.
Voor volgende overleg alvast nadenken over welke vragen je hebt betreffende de
sollicitatiegesprekken.
13. Nieuws uit de werkgroepen
Werkgroep participatie: geen nieuws
Werkgroep wmo, geen nieuws
Werkgroep jeugd geen nieuws

14. Rondvraag en sluiting
Koos: Moeten we iets met de mail Wageningse universiteit (mw. Van Berkel), ze willen in
contact komen met de werkgroep participatie. Koos zal reageren naar mw. van Berkel.
Verder geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering.
Volgende vergadering is, maandag 6 december 2021
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