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

Afwezig:
Gasten:

woensdag 6 oktober 2021
19.00-21.00 uur
ruimte Barlo gemeentehuis Aalten
Dames ten Barge, Bröker, Hieltjes, Mennink, Neerhof, van der Weijde, Wubbels,
Scheurs , van Maren, te Winkel en van Amerongen (verslag) De heren Grotenhuis,
Huntink (voorzitter), Leber en Wevers.
….
Dhr. Spruit (laborijn), Letteboer(gemeente), en mw. v. Koten (Laborijn)

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt iedereen. De agenda wordt vastgesteld,
met de toevoeging van nota sociaal domein bij punt 9.
De stukken van alfa-PGB en schuldhulpverlening die vandaag binnen zijn gekomen worden
doorgezet naar vergadering van november.
2. Presentatie “inburgering statushouders door Laborijn”, dhr. Spruit, adjunct-directeur
Laborijn, mw. V Koten Laborijn en dhr. Letteboer, beleidsmedewerker gemeente Aalten.
De presentatie wordt getoond, wat zijn de uitgangspunten van de inburgering en participatie
onder de nieuwe wet. Was een duidelijk verhaal. Er zijn wel zorgen bij de SR over de
aantallen bij de casusregisseur, span of control is wel groot. We wachten het vervolg af.
Bedankt voor de uitleg.
3. Verslag en actiepunten vergadering 7 september 2021
Verslag is vastgesteld zonder wijzigingen
Actie lijst wordt doorgenomen.
4. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgaande stukken, is doorgenomen
Mededelingen: Vergadering commissie sociaal gaat in oktober niet door.
De afdeling zorg wil zich presenteren aan de commissie sociaal domein, daar komt een
uitnodiging voor. Nota inclusie, wordt versneld op gepakt te worden, komt wel lang de SR
voor advisering.
5. Verslag wethouders overleg 27 september
Prima verslag geen opmerkingen.
6. VIT-voor mantelzorg (Martien)
Contact gehad met Figulus, Vit-voor mantelzorg en gemeente. Dit is voortvarend opgepakt, de
consulent is nu in dienst van Figulus, de vrijwilligers zijn bijna allemaal overgenomen door
Figulus. Anne-Marie zal briefje naar Figulus met de complimenten voor deze overname. De
cursussen die ViT gaf, dit wordt onderzocht of dit regionaal opgepakt kan worden, i.v.m. te
kleine volume van de gemeenten.
7. Jeugdverslag
Verslag was helder.
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8. Plan van aanpak koploper project
Het onderzoek van expertise zorg is in de afrondende fase, onderzocht is wat is er aan
formele en informele CO in de regio. De komende weken worden de eerste afspraken
gemaakt voor de kerngroep en de klangbordgroep met afgevaardigden vanuit de SR. Met die
groep wordt aan de slag met de visie op OCO regionaal.
9. Nota sociaal domein
Martien heeft een kortverhaal ingesproken over de intentie van de SR. Er zijn vragen gesteld,
de SR wil mee denken en wil betrokken worden in het proces. Waar de raadsleden aan
hechten is dat het formele advies van de SR nog aankomt.
Het conceptadvies is een duidelijk verhaal, uiterlijk vrijdag reactie dan kan het naar de
gemeente. Martien bedankt voor het advies.
10. Presentatie sociaal domein, gemeente, deelnemers
Afdeling sociaal domein wil zich presenteren aan de commissie sociaal domein (zie punt 4)
11. Wonen bijeenkomst Ulft
Was een goed georganiseerde bijeenkomst. Er was weinig nieuws en vernieuwend, vooral de
ideeën werden herhaald. Gemeenten moeten minder naar de regels kijken, er zijn veel
initiatieven, ze moeten vooral aan de slag gaan. Er zijn best al resultaten geboekt, we willen
graag van de wethouder weten welke resultaten zijn, er en wat komt er nog aan. De
wethouder en de ambtenaar worden uitgenodigd in de vergadering
12. Scholing
De optie in grachtenhuis Bredevoort ligt vast. Op 2 november. Agenda volgt. We hebben om
16.45 inloop. 17.00 starten we. Programma volgt nog.
13. Vacature
Bertus stopt in oktober, kan niet meer herbenoemd worden, we hebben vermeld dat
voorkeur is voor iemand uit Dinxperlo. Er is geen reactie op de vacature, we nemen de tekst
nog een keer onder de loep, en plaatsen hem nog een keer. Wil iedereen in eigen netwerk
kijken of ze iemand kennen. Eventueel ook via FB en lindkin. De wethouders gaan ook kijken
in hun netwerk.
Vacature van de voorzitter is de gemeente mee aan de slag.
14. Communicatie werkgroep.
Is een paar keer uitgesteld om verschillende reden. Het plan opstellen is niet zo moeilijk.
Daarna komt de uitvoering, hebben we de vaardigheden in huis? We kiezen voor klein en
praktisch plan, dat ook uitvoerbaar is, daarna kunnen we verder uitbreiden.
15. Afscheid lid en penningmeester Grotenhuis.
Woordje van dank van de voorzitter voor Bertus. Veel verschillende rollen gehad gedurende
de 8 jaar in de sociale raad. Bertus bedankt de collega’s en geeft aan dat de SR alert op de
kwetsbare inwoner moet blijven, en blijf deze ondersteunen.
16. Nieuws uit de werkgroepen
Werkgroep participatie: Zakgeld project zijn stappen gemaakt, we willen een klankbordgroep
oprichten, gemeente, Figulus, diaconie, gemeente hebben toegezegd dat ze mee gaan doen.
De folder is klaar, we kunnen starten in januari. Complimenten aan de leden van dit project en
het oppakken ervan. Laaggeletterdheid, willen we dit oppakken? Belangrijk, is om met de
bieb in gesprek te gaan, die hebben allerlei ideeën hierover.
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Werkgroep wmo, met vier beleidsambtenaren, was plezierig gesprek, de onderwerpen waren:
ZOOV, regionale inkoop, HO inkoop, alfa-pgb, en beschermd wonen. Het verslag komt nog.
Voorliggend veld/sociale basis, Radar is bezig met onderzoek, eind van het jaar komt het
advies van Radar.

17. Rondvraag en sluiting
Anne-Marie: Er is een groot datalek geweest bij de gemeenten bij leerplicht, kinderen tussen
4 en 23 jr. en BSN-nummer van deze. Verschillende leden hebben een brief gehad. Moeten
we als SR iets doen? Het is geen taak voor de SR. Het enige dat we kunnen aangeven is onze
ongerustheid in deze.
Verder geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering.
Volgende vergadering is, donderdag 4 november 2021
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