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

Afwezig:
Gasten:

donderdag 13 januari 2022
19.00-21.00 uur
digitaal via teams
Dames ten Barge, Bröker, te Winkel, Hieltjes, Mennink, Neerhof, van der Weijde, Wubbels,
Schreurs, te Winkel, van Maren, Scheurs en van Amerongen (verslag) De heren, Huntink
(voorzitter), Leber en Wevers.
….
…..

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering, welkom
Wethouder Kok is verhinderd, hij wordt in april uitgenodigd.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag en actiepunten vergadering 6 december 2021
De vragen betreffende wonen, worden vastgehouden omdat de wethouder deze vergadering niet kon
komen. In de notulen staan goede zaken betreffende scholing, die belangrijk zijn om vast te houden
voor de scholing.
Verslag is vastgesteld zonder wijzigingen, bedankt voor het verslag.
Actie lijst wordt doorgenomen en aangevuld:
Punt 7 zakgeldproject, de aantallen deelnemers is vastgesteld, in maart wordt gestart. Als eerste in
Aalten, daar zijn nu de aanmeldingen. Er is ook belangstelling van statushouders, dit is fijn maar dat
moet wel goed, uitgezocht en georganiseerd worden, vraagt een andere aanpak.
Punt 9 vakantieparken, de gemeente is zijn voornemens om beperkt wonen toe te staan, bij urgente
situaties voor maximaal 1 ½ jaar, dat is vernomen uit de krant. De mail van een inwoner, geeft al aan
dat dit een complexe materie is.
3. Ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen en bijeenkomsten
Ingekomen en uitgaande stukken, is doorgenomen;
- Gesprek geweest met Present, vrijwilligers kunnen zich melden voor kleine kortdurende klusjes, dit
is altijd in groepsverband. Van sommige gemeenten krijgt Present subsidie. Het is een
maatschappelijke ondernemer, die landelijk werkt. De toegestuurde PowerPoint geeft aan wat
Present doet, ze zijn een aanvulling op andere organisaties, zoals figulus, de diaconie. Present
werkt in de hele achterhoek, de coördinator is een betaalde functie. De gemeente Aalten geeft
deze organisatie geen subsidie.
Mededelingen;
- Conceptbrief aan college betreffende communicatie aan de burgers, over laadpalen en karpermeer
wordt besproken, is een goede brief, positief geformuleerd, het is een belangrijk onderwerp, dat
we graag onder de aandacht willen houden.
- Henk ter Beest gaat gedeeltelijk werken voor de griffie, Gert-Jan Sikking neemt een aantal zaken
van hem over. Er wordt een vacature gesteld voor andere de taken van Henk.
Bijeenkomsten: geen bijeenkomsten op dit moment.
4. Prestatieafspraken wonen in Aalten
Het document is ontvangen, is vooral een technisch verhaal, we bespreken dit in april met de
wethouder, vragen hiervoor kunnen naar Martien.
Wonen is complex, veel cijfers en technische zaken, We krijgen veel documenten over wonen. In maart
komt een document (jaarverslag en analyse) van de Woonplaats met ook de voornemens, de
prestatieafspraken, af van het gas, overzicht hoeveel mensen zich gemeld hebben, wat gaat er
gebouwd worden. Er zijn veel plannen. We gaan met de huurdersvereniging in gesprek wat zij vooral
van de plannen vinden, en welke speerpunten zij betreffende wonen hebben. Wat betreft wonen,
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willen we zelf een boodschap geven aan de gemeente, of willen we alle informatie alleen tot ons
nemen?
We kunnen bepaalde doelgroepen (jongeren, alleenstaande, toekomstbestendig wonen, doorstroom
ouderen die langer zelfstandig wonen, wonen met zorg) onder de loep nemen, en deze verder
onderzoeken, wellicht via Facebook vragen stellen aan de inwoners.
Veel wetgeving staat stil op dit moment, doordat de omgevingswet vertraagd is. We kunnen aan de
gemeente vragen hoe zij hiermee omgaan< Welke plannen gaan wel door. Wonen gaat vallen onder de
omgevingswet.
De werkgroep WMO zal dit punt mee in de speerpunten voor dit jaar.
5. Presentatie cliënt ervaringsonderzoek jeugd en Wmo, maandag 31 januari van 19.00 tot 20.00 online.
Rosita en Anneke zijn geweest, de er zijn weinig verschillen met de voorgaande jaren.
Groot verschil tussen respons van WMO (49 %) en jeugd (19%)
Er zijn vastgestelde vragen en de gemeente voegt ook zelf vragen toe. Het onderzoek is altijd achteraf,
inwoners geven anoniem antwoord, valt niet te achterhalen wie welk antwoord geeft.
Het continu onderzoek, een andere manier van ervaringsonderzoek, wordt onderzocht of dit iets is
voor de gemeente, daar moet veel voor ingericht worden, en vraagt ook menselijk capaciteit.
Krijgt de SR de rapportage? Actie: Sylvia vraagt na of de raadsmededeling en eventueel de rapporten
toegestuurd kunnen worden.
De commissie sociaal domein vergaderde erna, de notulen hiervan zijn verspreid, belangrijk hierin was
de regionale inkoop (punt 4), dat er niet alleen groepsgericht ingekocht gaat worden maar dat
individuele ondersteuning ook mogelijk blijft. De werkgroep Jeugd zal het in de gaten houden.
6. Project/nota inclusie samenleving
Deze is weer opgepakt, wel jammer dat het zolang heeft geduurd. Het enthousiasme bij de
ervaringsdeskundige in de werkgroep loopt terug.
Het huidige college zal de nota nog vaststellen, daarna wordt deze dan aangeboden aan de nieuwe
gemeenteraad.
Vraag van de SR, wordt deze nota nog aangeboden aan de SR? We houden dit in de gaten.
7. Bewind voering bij aflossing van schulden
Koos heeft een artikel gedeeld over dit onderwerp. Als Aalten dit ook op deze manier gaat doen, is dit
wel fijner voor de inwoners, ze zijn daarmee sneller uit de problemen. De gemeente kan hierin
daardoor beter preventief in werken. Deze problematiek kan een SR breed speerpunt zijn voor dit jaar.
We willen hierin graag samenwerken met de gemeente. Laborijn pakt nu ook in de gesprekken met de
cliënten het financiële gedeelte op te pakken. (Montferland en Doesburg gaan verder dan alleen de
brief sturen, ze gaan juist in gesprek, gevraagd en ongevraagd). De werkgroep gaat de concrete vragen
uitwerken, om daarna met de gemeente in gesprek te gaan.
8. Notitie Kar, mail mw Hieltjes
Dit is de adviesraad van Laborijn. We (Jannie en Rosita) zitten 4 of 5 keer per jaar in deze
clientadviesraad. Daar worden stappen gemaakt. De SR wordt geïnformeerd over de vervolgstappen.
Het jaarverslag van Laborijn komt eraan.
9. Scholing, vervolg
We hebben in vorig verslag een aantal punten weer, hoe gaan we hier verder mee.
De eerste stap is onze visie en missie onder de loep te nemen, in klein comité dit voorbereiden, van
elke werkgroep komt een afgevaardigde, samen met Anne-Marie. Komt terug in de komende
vergadering.
10. Communicatie, stand van zaken Facebook
De conclusie van de werkgroep is we beginnen klein, we hebben een Facebookpagina opgestart. We
willen na elke vergadering hier iets opzetten. We willen met de afdeling communicatie van de
gemeenten kijken hoe we deze pagina beter kunnen promoten.
Ieder lid wordt gevraagd vrienden te worden van deze pagina. Een aantal leden heeft geen FB dat is
prima blijft een eigen keuze. De commissie volgt de FB pagina van de SR Doetinchem
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Wat betreft de website van de SR, we gaan kijken hoe we deze kunnen ombouwen tot een werkbare
website.
11. Thema’s per werkgroep en SR breed 2022
Wmo: Bezuinigingen WMO, zorginkoop, beschut en beschermd wonen,
mantelzorg/respijtzorg, Alfahulp, hulpmiddelen aanbesteding, VIT-zorg via Figulus
ZOOV, wonen.

Jeugd: jeugdhonk, jeugd met beperking, incl. scholen Aalten, POH-jeugd, inkoop jeugd, PPJ, koploper
project, inburgering, schulddienstverlening
Participatie: wonen, schuldenproblematiek, communicatie, laag geletterdheid, drugsbeleid Aalten
Sociale Raad breed, de volgende vergadering kunnen we dan breed kijken welke punten het gaan
worden.
Zijn wel veel thema’s, elke werkgroep zal kijken wat de prioriteit moet zijn voor komende jaar.
12. Vacature voorzitter en lid SR
We hebben een nieuwe voorzitter en een lid. We hadden drie kandidaten, twee worden voorzitter en
lid, de derde is afgehaakt,
Hr Mathijs Almekinders, wordt de voorzitter per 1 maart Hij zal in mrt meelopen als lid, en in april zal
hij het voorzitterschap op zich nemen.
Hr. Rob v/der Berg. Wordt lid per 1 april benoemd
Beide waren benoembaar, maar het meer hebben van een netwerk gaf de doorslag. Nico zal in maart
overdragen en blijft nog één maand actief. Het waren prettige gesprekken.
13. Aftredend en benoembaar mw. R. Hieltjes en mw. J Neerhof
Beide dames zijn nog voor een termijn benoembaar. Fijn dat jullie nog een termijn willen blijven.
Actie: Sylvia vraagt na of hier ook een collegevoorstel voor moet komen, of alleen een herbenoembaar
brief.
14. Jaarverslag
Deze moet weer gemaakt worden. Martien heeft deze vorig jaar gemaakt, zal deze voor dit jaar maken.
Anne-Marie zal de lay-out doen. Nico wil nog wel een voorwoord maken.
De jaarrekening wordt ook gemaakt (Monica) beide komen in april op de agenda.
15. Nieuws uit de werkgroepen
Werkgroep participatie: in september trede Koos en Ellen af, wie zich wil aanmelden voor deze groep is
welkom.
Werkgroep wmo: geen nieuws
Werkgroep jeugd: geen nieuws
Weet de werkgroep jeugd dat de leerplicht regionaal wordt opgepakt, deze samenwerking heet samen
leren werkt.
Dit wordt verder opgepakt met de beleidsambtenaar jeugd.
16. Rondvraag en sluiting:
Koos geeft aan dat het fijn is dat Nico de komende voorzitter wil inwerken.
Nico wil graag fysiek afscheid nemen als voorzitter fysiek in de vergadering op 7 maart.
gaat kijken wat mogelijk is.

Actie: Sylvia

De voorzitter sluit de vergadering.
Volgende vergadering is, maandag 7 maart 2022.
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